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interesa más que a mí. Le estaré, pues, muy agradecido si saca del bolsillo su 
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RESUMO 

Esta dissertação, que está dividida em três partes, tenta cartografar escritas que 

desterritorializam a heteronormatividade e a heterossexualidade compulsória. Para isso, 

partimos de textos produzidos em diversos gêneros textuais por Néstor Perlongher e 

Copi, escritores argentinos, que viveram a maior parte das suas vidas no exílio, Brasil e 

França, respectivamente. No primeiro capítulo, construímos o conceito de escrituras 

queer, com o objetivo de propor um campo de análise que abarcasse não só os nossos 

autores, mas que pudesse incluir outras escritas que compartilhassem de uma mesma 

ética queer. Apostando na precariedade, mas também em certa estabilidade, nos 

distanciamos conceitualmente das ideias de uma literatura gay e de uma literatura 

queer. No segundo capitulo, partimos para uma análise das características particulares 

das obras de Néstor Perlongher e Copi, a partir do conceito de escrituras queer. 

Escolhemos analisá-las a partir de três vozes que parecem-nos marcantes nessas 

obras: as vozes das locas, as vozes menores e as vozes profanatórias. Essas três 

vozes formam o que também nomeamos, a partir de Beatriz Preciado e de Roland 

Barthes, de “terrorismo textual”. Por fim, no último capítulo, empreendemos uma análise 

desses autores através das historiografias literárias com o intuito de verificarmos a 

presença de ambos no sistema literário latino-americano. Objetivamos, através da 

análise comparativa entre historiografias canônicas e historiografias temáticas, medir a 

presença e o silêncio sobre esses autores, entender as relações de saber-poder que 

constroem essas historiografias e sugerir possíveis estratégias de leituras que sejam 

capazes de enriquecer esses dois tipos historiográficos. Contudo, não tivemos a 

pretensão de defender a formação de cânones paralelos ou de sugerir a ampliação dos 

cânones oficiais, nossa ideia foi questionar a própria existência do cânone, 

principalmente, através de um entendimento do literário em campo expandido. 

Palavras-chave: Teoria queer. Literatura hispano-americana. Historiografia literária. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Esta disertación, que se divide en tres partes, intenta cartografiar escritos que 

desterritorializan la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria. Para esto, 

partimos de textos producidos en distintos géneros textuales por Néstor Perlongher e 

Copi, escritores argentinos, que vivieron la mayor parte de sus vidas en el exilio, Brasil y 

Francia, respectivamente. En el primer capítulo, construimos el concepto de escrituras 

queer, con el objetivo de proponer un campo de análisis que abarcase no sólo a 

nuestros autores, sino también que pudiese incluir otras escritas que compartiesen de 

una misma ética queer. Apostando en la precariedad, pero también en cierta 

estabilidad, nos distanciamos conceptualmente de las ideas de una literatura gay o de 

una literatura queer. En el segundo capítulo, hicimos un análisis de las características 

particulares de las obras de Néstor Perlongher e Copi, desde el concepto de escrituras 

queer. Elegimos analizarlas desde tres voces que nos parecen notables en estas obras: 

las voces de las locas, las voces menores y las voces profanatórias. Estas tres voces 

forman lo que denominamos, desde Beatriz Preciado y Roland Barthes, “terrorismo 

textual”. Al fin, en el último capítulo, realizamos un análisis de los dos autores desde las 

historiografías literarias con el objetivo de verificar la presencia de ambos en el sistema 

literario latinoamericano. Nuestro objetivo fue, desde el análisis comparativo entre 

historiografías canónicas e historiografías temáticas, medir la presencia y el silencio 

sobre estos autores, entender las relaciones de saber-poder que construyen estas 

historiografías y sugerir posibles estrategias de lecturas que sean capaces de 

enriquecer estos dos tipos historiográficos. Sin embargo, no tuvimos la pretensión de 

defender la formación de cánones paralelos o de sugerir la ampliación de los cánones 

oficiales, nuestra idea fue de cuestionar la existencia del canon, especialmente, desde 

la idea de literatura en campo expandido.  

Palabras clave: Teoría queer. Literatura hispanoamericana. Historiografia literaria 
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PRELIMINARES 

la ciudad letrada queer. He llamado así, parafraseando la idea de Ángel Rama, 
a fin de ubicar una cantidad de textos relevantes que configuran prácticas 
contracanónicas en las literaturas latinoamericanas. En este terreno no será 
menor destacar ciertos vértices que conjuraron con mayor fuerza una 
resistencia a las recepciones críticas de las literaturas nacionales o al 
rompimiento del cerco censurador de la crítica literaria más conservadora en 
algunos países. Podemos situar un primer nudo crítico en el espacio neo-
barroco rioplatense, al cual pertenecen autores tan relevantes como Néstor 
Perlongher, Osvaldo Lamborghini, Manuel Puig y Roberto Echavarren. […] Se 
pudiese pensar que en ese escenario este conjunto de autores construyó 
paralelamente, y sin saberlo, una ciudad marica en la literatura latinoamericana. 
Digo ciudad en la idea de establecer un imaginario colectivo, de deseo, que 
pueda pensarse como una política, una estética colectiva, que con diferencias 
friccionaron los géneros mayores en pro de una política minoritaria de atentado 
a la Nación hegemónica. En el caso de Perlongher, los cruces entre literatura, 
sexo, política e imaginario popular se fagocitan con total promiscuidad 
(SUTHERLAND, 2009, p. 22-23) 

 

Com o advento, ainda incipiente, dos estudos queer1 nos espaços acadêmicos 

latino-americanos, começou a aparecer na crítica literária a utilização do termo 

“literatura queer” como sinônimo de “literatura gay e lésbica”2. Por isso, por rejeitarmos 

essa associação direta e não-problemática entre queer-gay-lésbica e também por nos 

contrapormos à divisão binária do literário entre heteros e gays, procuramos, através do 

conceito de escrituras, de Roland Barthes, uma linha de fuga para essas ciladas da 

crítica literária e dos estudos gays e lésbicos. 

Dessa forma, afastamo-nos da ideia de uma literatura gay, por questionarmos a 

potência política dessa categoria, a qual nos mantêm afastados do diálogo com a 

literatura nacional, contudo orgulhosos em nossas classificações normativas, e, da 

mesma forma, distanciamo-nos da ideia de uma literatura queer, por enxergarmos 

nessa proposta uma vontade explícita de produção de um contra-cânone que também 

não nos interessa, porque seria igualmente seletivo e excludente. 

                                            
1 Consideramos o termo queer como uma palavra já incorporada ao português, sobretudo por causa da 

dificuldade de tradução do termo tanto ao português quanto ao espanhol. Sobre isto ver LUGARINHO 

(2013) e SUTHERLAND (2009), respectivamente. 

2 Ver, por exemplo, BALDERSTON/QUIROGA (2005), BALDERSTON (2007) e 

CÓRDOBA/SÁEZ/VIDARTE (2007). 
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A partir disso, propomo-nos a ler algumas obras literárias (em campo 

expandido3) de Néstor Perlongher e de Copi como escrituras queer. Conceito que 

aprofundamos no primeiro capítulo dessa dissertação, intitulado “Constelações Queer 

ou Por Uma Escritura da Diferença”, a partir dos conceitos de: escritura (Roland 

Barthes, 2004), queer (Sara Salih, 2012) desterritorialização/reterritorialização e devir 

(Gilles Deleuze/Félix Guattari, 2010 e 2012), diferença (Richard Miskolci, 2012) e 

intolerância (Slavoj Zizek, 2008). 

Nossa proposta de leitura, além disso, é ler Perlongher e Copi a partir do próprio 

Perlongher. Não leremos, contudo, esses dois autores somente através dos ensaios 

críticos-literários de Perlongher, mas, principalmente, a partir dos autores que forjaram 

os seus textos mais acadêmicos e etnográficos. Por isso, nossa análise deve muito às 

leituras de Deleuze/Guattari, Michel Foucault (via Giorgio Agamben), Guy 

Hocquenghem e Barthes, além dos estudos feministas. 

No segundo capítulo, “Lampejos Queer ou A Escritura Queer de Néstor 

Perlongher e Copi”, entramos em um devir-literário-em-campo-expandido e pós-

autônomo4 que nos permitiu analisar diferentes produções desses autores: quadrinhos, 

peças de teatro, ensaios, romances, crônicas, entrevistas, poemas e autobiografias. 

Contudo, ainda que nossa leitura seja pós-autônoma, tentamos articular “uma crítica 

ideológica com mediações estéticas” (BARTHES, 2003, p. 120). Nossos escritores são 

entendidos nessas análises como feiticeiros e terroristas textuais, a partir de Deleuze e 

de Barthes, respectivamente. Por isso, concentramo-nos em ouvir três vozes que 

aparecem nesses textos: as vozes das locas, as vozes das línguas menores (Deleuze) 

e as vozes profanatórias (Agamben). 

Por fim, no terceiro capítulo “A Morte dos Vagalumes Queer ou A Grande Luz da 

Historiografia Literária”, analisamos historiografias literárias canônicas e temáticas - 

explicaremos essa diferença na própria análise – com o intuito de verificarmos como 

são lidos, ou não, esses escritores, a partir das historiografias literárias. Nessa análise 

                                            
3 Desenvolveremos a ideia de uma literatura em campo expandido, a partir de Garramuño (2012), no 

segundo capítulo dessa dissertação. 

4 Desenvolveremos a ideia de uma leitura pós-autônoma, a partir de Ludmer (2010), no segundo capítulo 

dessa dissertação. 
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crítica da historiografia, tentamos verificar quais estratégias estão postas na seleção e 

na exclusão de autores e obras, entretanto, nossa finalidade foi, antes de tudo, 

entendermos que relações de saber-poder parecem ser indissociáveis das 

historiografias literárias. Como afirma Sutherland: 

El objetivo de este recuento es, sin duda, llamar la atención de quienes, 
haciendo historia literaria, han omitido lecturas que transitan por zonas tan 
conflictivas como la homosexualidad. Quizás este trabajo […] venga a leer de 
una manera distinta, y sin las camisas de fuerza de ‘lo canónico’, el registro de 
dicha historia y abra nuevas miradas y voces en un territorio donde las 
sexualidades y homosexualidades han sido cerradas (SUTHERLAND, 2001, p. 
19). 

 

O que aconteceria, portanto, se apagássemos as grandes luzes das literaturas 

nacionais5?  O que aconteceria se apagássemos as luzes do cânone literário? O que 

aconteceria com a memória nacional e suas historiografias, documentos de barbárie, 

memórias de violentos processos de homogeneização, se não tivessem mais, atrás ou 

acima de si, um grande refletor para lhe guiar os caminhos seguros da identidade 

nacional? O que aconteceria se nesse grande compartimento sempre iluminado, que é 

a literatura nacional, a luz se apagasse? O que aconteceria se, além da luz principal, 

apagássemos também as pequenas luminárias, isto é, as pequenas luzes dissidentes, 

porém assimiladas? 

Nesse nosso devir-darkroom do literário, território profano das literaturas e das 

historiografias nacionais, brilham as luzes das literaturas menores, dos corpos 

dissidentes e dos desejos desmensurados. Nele, aspiramos os gozos dos prazeres 

“perversos”, tateamos os sussurros das línguas menores, enxergamos com a pele e 

experenciamos um corpo-sem-órgãos. Território onde brilham multidões de vagalumes, 

que não giram mais em torno de uma grande luz em busca da sua própria morte, mas 

que escapam e derivam pelas janelas, pelas frestas, pelos ralos. Vagalumes 

desterritorializados em verdadeiro devir-gozo-linha-de-fuga. 

Nesse devir-darkroom dos vagalumes queer, o mundo já não tem as paredes das 

grandes luzes dos Estados, das Igrejas e dos Tribunais. Eles agora estão sobre os 

abismos, sobre as matas, sobre os atalhos, sobre os antigos caminhos não mais 

                                            
5 As metáforas que utilizamos nessa introdução e nos nomes dos capítulos referem-se ao livro 

Sobrevivência dos Vagalumes (2011), de Didi-Huberman. 
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iluminados. Vagalumes em multidões de devires, compondo novos territórios, traçando 

permanentes linhas de fuga. Vagalumes-Copi, Perlongher, Lemebel, Arenas, Novo, 

Pérez, Capucho, uma infinidade de diferentes vagalumes locas, menores e 

profanatórios que brilhariam com o apagar das grandes luzes da memória nacional 

homogeneizada. 

Por isso, no momento em que assistimos a uma acelerada e tardia privatização 

dos prazeres dissidentes, com o fechamento de parques, de praças, de banheiros e de 

outros espaços públicos (Rapisardi, 2001), o darkroom torna-se o lugar privilegiado da 

desterritorialização do corpo disciplinado pelas hegemonias da heteronormatividade. 

Território de resistência onde os corpos dançam na escuridão e compõem campos de 

imanência do desejo. Nossa pesquisa, nesse devir-darkroom, quer aspirar, tragar, 

tatear, chupar, ouvir, lamer, enxergar, experenciar, delirar, oferecer-se ao devir, ao 

contágio aberrante, com essas escrituras lampejantes. Tentamos, para isso, um devir 

cartográfico menor de uma língua menor de uma literatura menor. Uma cartografia onde 

nos aventuramos a ver no escuro e a ouvir (n)o silêncio. 

O devir-darkroom, portanto, é tanto um território que habita o desejo de 

experimentação de corpos-sem-orgãos e de desterritorialização da heteronorma, 

quanto é uma proposta de leitura capaz de enxergar as pequenas luzes anti-nacionais 

silenciadas e apagadas pelos cânones e pelas historiografias literárias. 

Agora, pedimos – mas também duvidamos – que, ao entrar no texto, sigam as 

instruções do nosso vagalume Copi, que consta na epígrafe dessa dissertação. 

Preparem as suas canetas e diminuam um pouco as luzes para que brilhem as 

pequenas luzes de Copi e de Perlongher em um devir-vagalume num devir-darkroom. 
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1. CONSTELAÇÕES QUEER OU POR UMA ESCRITURA DA DIFERENÇA 

 

1.1. Por uma escritura queer 

 

Esta cuestión de la identidad no sé bien qué identifica. Cuando pienso en 
identificación, me vienen a la mente las huellas policiales, la cédula de 
identidad, esas cosas paranoicas (PERLONGHER, 2008, p. 187) 
 
el concepto de homosexualidad […] lo menos que se puede decir de él es que 
es muy pobre. Iguala, bajo un denominador común, la infinidad de actos 
sexuales a los que un sujeto puede abocarse con otros del mismo ‘sexo’ 
(aunque no siempre del mismo género). Pero, ¿qué tiene que ver una ‘relación 
de pareja’ gay, con un soplido practicado a los pedos en el baño de un subte? 
(PERLONGHER, 2008, p. 32) 
 
El riesgo, es que se apunta a la constitución de un territorio homosexual – una 
especie de minisionismo – que conforma no una subversión, sino una 
ampliación de la normalidad, la instauración de una surte de normalidad 
paralela, de una normalidad dividida entre gays y straights, que pueden así 
sacarse la homosexualidad de encima y depositarla en otro lado 
(PERLONGHER, 2008, p.32-33) 
 
Não somos instáveis, somos móveis. Não temos vontade de lançar âncora. 
Vamos derivar por aí afora. Abaixo as fixações (HOCQUENGHEM, 1980, p. 
101) 

 

De acordo com Roland Barthes, existe uma categoria textual que não é nem o 

estilo, nem o conteúdo e nem língua, mas que está presente em toda a escrita, a qual 

ele denomina de escritura6 (BARTHES, 2004, p. 3). Entendemos, a partir disso, a 

escrita como o objeto textual propriamente dito e a escritura como essa categoria 

diferenciada que se encontra em toda escrita da qual falaremos em seguida. Como 

esclarece Leila Perrone-Moisés, esses dois termos têm se confundido em português e 

têm sido usados, segundo a preferência pessoal do tradutor, como sinônimos 

(BARTHES, 2007, p. 81); contudo, assim como ela, propomos uma distinção tática 

entre os dois termos. 

Existiria, assim, segundo Barthes, em toda escrita, “um para além da linguagem", 

que é ao mesmo tempo a história e o partido que o escritor toma diante desta. A 

                                            
6 Devemos esclarecer, contudo, que essa diferença que está sendo aqui proposta entre escrita e 
escritura foi adotada a partir da tradução em espanhol do livro El grado cero de la escritura (2000), já que 
na tradução brasileira mais recente, de 2004, existe uma perda dessa diferenciação, o que acarreta, em 
nossa opinião, um empobrecimento da significação e da complexidade desse ensaio, assim como de 
outros livros deste teórico. 
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escritura seria, portanto, o que amarra o escritor à sua sociedade, seria “a escolha de 

um tom, de um ethos”, onde o escritor se individualiza (BARTHES, 2004, p. 7). Toda 

escritura é, por conseguinte, “um ato de solidariedade histórica” onde se encontra a 

‘identidade’ formal do escritor, categoria que liga a sua palavra à vasta história do outro. 

Deste modo, a escritura é a relação entre a criação e a sociedade, “é a linguagem 

literária transformada em sua destinação social”, é a escolha da área social no seio da 

qual o escritor decide situar a natureza da sua linguagem (BARTHES, 2004, p. 13), “é o 

arrebatamento, o transbordo, do estilo para outras regiões da linguagem e do sujeito” 

(BARTHES, 2003, p. 89). 

Por isso, conforme Barthes, uma escritura desvenda um passado, uma escolha, 

dá uma história ao escritor, escancara a sua situação e engaja-o sem que ele precise 

dizer (BARTHES, 2004, p. 24). Assim sendo, escritores, mesmo que separados pela 

língua, por acidentes de estilo, pelo tempo ou pelo espaço geográfico, são capazes de 

compartilhar uma mesma escritura, ou seja, de estabelecer textualmente relações 

afetivas e políticas. Como exemplo dessa possibilidade, Barthes afirma que, em 

Mérrimée e Fénelon, a comunidade de época e de língua pesa bem pouco em face de 

um compartilhamento de uma mesma escritura (BARTHES, 2004, p.14); além disso, 

ainda aponta para a existência de escrituras revolucionárias, escrituras marxistas, 

escrituras policiais, etc. 

É a singularidade histórica, segundo Barthes, que forma as relações de uma 

escritura. Contudo, aclara que a escolha de uma escritura nem sempre é eficiente, 

cabendo principalmente ao leitor reconhecer determinada obra como pertencente a 

uma escritura específica (BARTHES, 2004, p. 22). Desta forma, toda a escritura traz em 

si a marca da instabilidade, por isso, não se pode falar de um cânone de determinada 

escritura, pois esta é sempre provisória. 

Assim, é a partir dessa instabilidade das escrituras que pretendemos situar 

Perlongher e Copi como escrituras e não como literatura queer, porque nos interessa 

mais uma cartografia literária desejante provisória, um mapa de multiplicidades, de 

textos queer do que um cânone impossível de ser realizado, devido tanto à instabilidade 

em que se inscrevem o queer e o conceito de escritura, quanto a necessidade de nos 

afastarmos da ideia de formação de um cânone paralelo ou de um cânone que assimile 
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essas escrituras. Segundo Perlongher, cartografar é traçar linhas de força, linhas de 

afetos grupais, linhas de fissura, tendo seu interesse na abertura de pontos de fuga 

para a implosão de certo paradigma normativo de personalidade social 

(PERLONGHER, 2008, p. 65-68), a cartografia é a invenção de estratégias para a 

constituição de novos territórios, outros espaços de vida e de afeto, uma busca de 

saídas para fora dos territórios sem saída (GUATTARI, 2013, p. 18). O próprio 

Perlongher propõe, no seu livro Caribe Transplatino (1991), uma cartografia desejante 

de escrituras neobarrocas (PERLONGHER, 2004, p. 338). 

Como recorda Sara Salih, o queer é um momento, um movimento, um motivo 

contínuo, recorrente, vertiginoso e perturbador; não estando preocupado com fixidez e 

estabilidade e sim com o múltiplo; avesso, portanto, a qualquer assimilação (SALIH, 

2012, p. 19). De acordo com Barthes, não existe escritura que se conserve sempre 

revolucionária (BARTHES, 2004, p. 19), igualmente, portanto, poderíamos dizer que 

não existe uma escritura que se conserve indefinidamente queer, já que esta é uma 

ideia que se insere em uma realidade histórica determinada, e assim como qualquer 

‘revolução’ ao cristalizar-se, ao acomodar-se institucionalmente, terminaria por morrer. 

Assim, o que separa Perlongher de Copi podem ser escolas literárias diferentes, se é 

que essas categorias realmente existem, mas o que os aproxima é a possibilidade de 

uma escritura profanatória, menor e desierarquizante das categorias de gênero e de 

sexualidade, mas também desierarquizante dos arquétipos nacionais como veremos 

especialmente na leitura sobre a figura de Eva Perón. 

Podemos, então, propor a construção do conceito de escritura queer, para uma 

constelação de textos, de fluxos poéticos, que compartilham entre si a possibilidade de 

uma leitura desierarquizante e não normativa sobre gêneros e sexualidades e que 

surgem a partir da singularidade histórica dessas performatividades dissidentes frente à 

heteronormatividade hegemônica. Constelações, entendidas em sentido benjaminiano, 

como um conjunto de elementos/textos postos repentinamente em conexão (AMÍCOLA, 

2000, P. 16), mas que podem, como esclarece Félix Guattari, se fazerem e se 

desfazerem à mercê da constituição de agenciamentos de subjetivação (GUATTARI, 

2013, p. 382). As escrituras queer são, portanto, a dissidência a esse regime político 

heteronormativo dos corpos; uma escritura queer, assim, se desloca, se abjura, todo o 
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tempo para resistir sempre às normatizações de gênero e de sexualidade. Conforme 

esclarece Barthes, toda escritura é levada a deslocar-se, pois “o poder se apossa de 

todo gozo, para manipulá-lo e fazer dele um produto gregário, não perverso” 

(BARTHES, 2007, p. 26). 

Isto posto, distanciamo-nos tanto da possibilidade de nomear esses textos como 

literaturas queer, por não abrirmos mão dessa instabilidade das escrituras e do próprio 

queer, além disso nos permitir ler diversos gêneros textuais sem hierarquizá-los entre 

literários e não literários; quanto afastamo-nos, igualmente, da ideia de uma literatura 

gay7 8, já que esse termo atende principalmente ao mercado editorial, cujo conteúdo 

muitas vezes serve à reafirmação da heteronormatividade9; ademais, essa categoria 

possibilitou a formação de um cânone literário que não nos interessaria a princípio, 

porque acreditamos que a marca de todo o cânone é a hierarquização e a exclusão, e, 

principalmente porque a identidade gay que se forjou modernamente e 

mercadologicamente nada mais é do que uma construção histórica branqueada, 

burguesa, citadina e bem-comportada das múltiplas dissidências sexuais. Queremos, 

assim como Guy Hocquenghem, nos caracterizarmos por um deslocamento 

permanente e por uma demolição continua do jogo de imagens que fundamenta os 

                                            
7 Segundo Balderston, a ideia de uma literatura gay latino-americana começa ou pelo menos ganha 
impulso com os livros de antologia literária Now the Volcano (1979) e My Deep Dark Pain Is Love (1983) 
publicados pelo jornal norte-americano Gay Sunshine Press (BALDERSTON, 2005, p. 93). Essa coleção 
concebida em São Francisco por um grupo de homens gays brancos não latino-americanos, 
enxergavam, segundo depoimento dos mesmos, à América Latina exoticamente como “algo mágico e 
ameaçante, uma terra fantástica, bela e sinistra onde as regras usuais da lógica ficam suspensas e 
qualquer coisa boa ou ruim pode acontecer” (BALDERSTON, 2005, p. 93-94), acreditavam na 
homossexualidade como uma categoria fixa da identidade (BALDERSTON, 2005, p. 95) e vendiam a 
ideia de um voluptuoso sexo latino ao leitor branco norte-americano (BALDERSTON, 2005, p. 117). Para 
Balderston, as antologias foram operações de mercado que passaram como um trabalho de missão 
social (BALDERSTON, 2005, p. 107) que tinham a preocupação de normalizar a homossexualidade de 
acordo com os parâmetros que eles consideravam universais (BALDERSTON, 2005, p. 100), onde as 
particularidades latino-americanas foram deixadas de fora com o objetivo de se criar uma condição gay 
universal, que tinha como centro São Francisco, que mantinha aos países latino-americanos em uma 
posição de subordinação literária e política (BALDERSTON, 2005, p. 96). Assim, a visão normativa da 
sexualidade e da etnia foi claramente tomada do contexto norte-americano e logo projetada sobre “uma 
América Latina que esperava ser intervinda e educada” (BALDERSTON, 2005, p. 118). Um projeto 
heteronormativo de impulsos imperialistas que não clamava por mudanças radicais na forma de enxergar 
o outro latino-americano (BALDERSTON, 2005, p. 118-119). 
8 Segundo Denilson Lopes, “a primeira coletânea que privilegia a questão gay na literatura brasileira” foi a 
organizada por Gasparino Damata, publicada em 1967, sob o nome de Histórias do amor maldito 
(LOPES, 2002, p. 135). 
9 De acordo com a leitura de Sanchéz, a “literatura gay” ou a “literatura homoerótica” não está 
relacionada à uma denúncia do regime patriarcal, ao contrário, boa parte dela reforçaria o patriarcado 
(SANCHÉZ, 2012, p. 73). 
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condicionamentos sociais (HOCQUENGHEM, 1980, p. 45). Perlongher, se 

posicionando sobre a possibilidade de existência de uma literatura gay diz: 

me parece horrible toda esa historia de la ‘literatura gay’ […] En eso es en lo 
que yo discrepo. La cultura gay impone una modelización bastante arbitraria, un 
tanto despótica del sujeto. Hay un modelo corporal, de cierto corte de pelo, 
ropa, etc. Eso no quita que los elementos políticos, y las reivindicaciones del 
movimiento gay no sean justas (PERLONGHER, 2004, p. 305).  

 

Seguindo Perlongher, nos afastamos da ideia de uma literatura gay por 

acreditarmos que a constituição de um território literário paralelo não conformaria uma 

subversão, mas uma ampliação de uma normalidade (PERLONGHER, 2008, p. 32-33) 

que mantêm afastados, silenciados e orgulhosos esses textos dissidentes do conjunto 

amplo da literatura. Nos propomos, entretanto, a otimizar uma saída desses 

microcircuitos, uma expansão das diferenças não só entre as próprias minorias10, mas 

aberta a todo o campo literário e social (PERLONGHER, 2008, p. 73). 

Al fin y al cabo, la radicalidad de experimentaciones relacionales, sensuales, 
nómades, extáticas, delirantes, no debería servir apenas para alimentar la 
frialdad marmórea de los claustros (PERLONGHER, 2008, p. 74). 

 

Portanto, da mesma forma que Barthes aponta para a possibilidade de se 

inventariar uma escritura marxista, o que propomos é cartografar uma escritura queer, 

partindo para isso de algumas obras de Néstor Perlongher e de Copi. Não obstante, 

outros escritores também poderiam ser lidos dessa forma, por exemplo, obras de 

Manuel Puig, Pedro Lemebel, Reinaldo Arenas, Salvador Novo, Dani Umpi, Glauco 

Mattoso, Pablo Pérez, Luís Capucho, entre outros. Obviamente, cabe-nos esclarecer 

que nem todas as obras desses escritores são necessariamente escrituras queer; 

algumas delas inclusive podem se comprometer com escrituras diferentes, ainda que 

dificilmente contraditórias. 

Barthes, entretanto, chama a atenção para a formação de scriptores, que seriam, 

segundo ele, escritores que, utilizando-se de uma linguagem profissional, sentem-se 

liberados de um estilo, fazendo dos seus escritos meros panfletos (BARTHES, 2004, p. 

23). Compete aclaramos aqui que, contrariamente a essa ideia, como mostraremos no 

capítulo seguinte, a linguagem em Copi e em Perlongher ocupa um lugar privilegiado 

                                            
10 Minoria e maioria aqui não devem ser entendidas segundo um cálculo quantitativo, como esclarece 
Perlongher, mas em relação à determinação de uma padrão a partir do qual se medem as diferenças. A 
maioria seria, portanto, um modo dominante de subjetivação (PERLONGHER, 2008, p. 68-69). 
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nos seus escritos, não sendo, como aponta Barthes, somente utilizada como um signo 

de engajamento (BARTHES, 2004, p. 23), mas como uma possibilidade de criação 

artística. 

A partir de Antônio Andrade Júnior, diríamos que mesmo que nossa leitura se 

situe numa clave pós-autônoma, não significa, entretanto, que abdicaremos da reflexão 

sobre o diálogo dessas obras com a tradição estética. Ou seja, a questão das escrituras 

queer entra aqui como uma reflexão simultânea sobre o político e o estético (ANDRADE 

Jr, 2011, p. 11). 

 

1.2. Por uma escritura da desterritorialização da heteronorma 

 

O território, segundo Guattari, pode ser tanto um espaço vivido, geográfico, 

quanto um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente em casa, ou seja, 

pode ser tanto um espaço físico delimitado quanto um livro, uma ideia, uma ideologia, 

etc. Território é, nessa concepção, sinônimo de apropriação e de subjetivação que se 

dá, de acordo com Guattari, através de agenciamentos coletivos de enunciação e de 

agenciamentos maquínicos de corpos (GUATTARI, 2013, p. 388). Segundo Deleuze, o 

território é primeiramente a distância crítica entre dois seres da mesma espécie, 

contudo, este está sempre em vias de desterritorialização, ao menos potencial, em vias 

de passar a outros agenciamentos reterritorializantes (DELEUZE, 2008, p. 127-137). 

Desterritorializar, deste modo, é o movimento pelo qual se deixa um território 

conhecido e estável, é o abandono de um território experimentado e petrificado, é o 

abrir-se e empreender linhas de fuga, romper com os limites conhecidos e com as 

zonas de conforto (GUATTARI, 2013, p. 388). No entanto, todo e qualquer movimento 

de desterritorialização implica um movimento de reterritorialização, que pode ser 

concomitante ou anterior ao processo de desterritorialização. Segundo Deleuze, a 

reterritorialização não é um retorno a uma territorialidade primitiva ou mais antiga: ela 

implica necessariamente um conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo 

desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro (DELEUZE, 2012, p. 45). Em 

outras palavras, segundo Rogério Haesbaert, a desterritorialização é o movimento pelo 
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qual se abandona o território, é a operação da linha de fuga e a reterritorialização é o 

movimento de construção de um novo território (HAESBAERT, 2002, p. 8). 

Podemos ainda exemplificar dois processos distintos de desterritorialização, e, 

consequentemente, de reterritorialização, quais sejam: uma desterritorialização relativa, 

que consiste em uma mudança de território no plano geográfico, e uma 

desterritorialização absoluta, que seria uma mudança de território no plano do 

pensamento, das ideias. Segundo Haesbaert, a desterritorialização relativa diz respeito 

ao próprio socius, portanto seria o abandono de territórios criados nas sociedades que 

corresponderia a uma reterritorialização concomitante; a desterritorialização absoluta 

remeteria ao pensamento e à criação e, nesse caso, a reterritorialização pode ser 

inclusive anterior (HAESBAERT, 2002, p. 9). Essa reterritorialização, como esclarece 

Haesbaert, é a obra criada, é o novo conceito, é a canção pronta, é o quadro finalizado, 

é o pensar (HAESBAERT, 2002, p. 9). 

Isto posto, podemos reinscrever o conceito de escrituras queer a partir de uma 

noção de desterritorialização absoluta, ou seja, como um escritura que rompe com o 

território existente e hegemônico da heteronormatividade e com as estabilidades dadas 

pela heterossexualidade compulsória. As escrituras queer compartilham a possibilidade 

de funcionarem como textos de desterritorialização da heteronorma, e também da 

homonorma, sendo possíveis, nesse caso, de engendrar uma reterritorialização não 

somente a partir da multiplicidade, mas uma reterritorialização pela diferença não 

heterocentrada, através de um devir ruptura, de um devir não normativo, de um devir da 

criatividade e da multiplicidade dos corpos ao/para o infinito. 

Deleuze, contudo, chama a atenção para a possibilidade de existir diferentes 

fluxos ou graus de desterritorialização (DELEUZE, 2011, p. 59). Essas diferentes 

modulações nas desterritorializações absolutas, que variam de acordo com a cultura e 

com o contexto local do indivíduo, no nosso caso do leitor, ocupam uma posição 

ambígua já que, ao mesmo tempo em que permitem uma maior mobilidade nessa 

geografia das escrituras queer, também possibilitam uma maior fixidez uma vez que 

algumas mudanças no plano do gênero e da sexualidade são extremamente lentas 

porque são fundadoras e estruturantes da sociedade patriarcal e homo/transfóbica em 

que ainda vivemos. 
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Da mesma forma, falar em diferentes graus de desterritorialização permite a 

leitura de um conjunto maior de textos que podem ser confrontados justamente a partir 

das desterritorializações que põem em funcionamento. Podemos, por exemplo, ler 

Grande Sertão Veredas (1956), de Guimarães Rosa11, como uma escritura queer, por 

apresentar na figura de Diadorim uma problemática de gênero e na figura de Riobaldo 

uma problemática dos desejos sexuais sem apelar a uma normalidade na resolução 

das subversões da trama – vale recordar que, mesmo após descobrir o corpo de 

Diadorim, Riobaldo continua a empregar pronomes masculinos para se referir a ele –, e 

como uma literatura menor, conceito desenvolvido por Deleuze/Guattari (2003) que 

também utilizaremos para ler esteticamente as obras de Perlongher e Copi. Como 

aclara Daniel Balderston: 

Riobaldo piensa que está enamorado de un hombre, cosa que le preocupa pero 
que logra dilatar; sin embargo, el descubrimiento posterior de que ese hombre 
es mujer no explica el deseo que sintió antes por muchos años, cuando 
pensaba que era hombre (BALDERSTON, 2004, p. 88). 

 

O conflito, no livro, nessa perspectiva, apontaria, inclusive, para a 

desnaturalização dos estereótipos de gênero e das práticas sexuais, ou como 

argumenta Balderston, o livro embaralha as ideias preestabelecidas de sexo, gênero e 

orientação sexual (BALDERSTON, 2004, p. 90) e questiona as etiquetas que utilizamos 

para definirmo-nos (BALDERSTON, 2004, p. 97). 

 

1.3. Por uma escritura devir 

 

O devir, como explica Perlongher apud Cecilia Palmeiro, é um processo 

desejante de transformação e mutação que opera como um antídoto contra a fixação da 

identidade (PALMEIRO, 2011, p. 22); para Deleuze, devir e multiplicidade são uma só e 

mesma coisa (DELEUZE, 2008, p. 33). Como esclarece Perlongher: 

devenir no es transformarse en otro, sino entrar en alianza (aberrante), en 
contagio, en inmisión con el (lo) diferente […] no serían apenas ‘tomas de 
conciencia’, sino que tendrían a subvertir, también, las exclusiones, repulsiones 
y jerarquizaciones (PERLONGHER, 2008, p. 66-68) 

 

                                            
11 Parafraseando Barcellos (2007) e Sanchéz (2012), poderíamos dizer que uma obra pode ser 
subversiva em relação a determinados valores, sem que o autor ou os personagens necessariamente o 
sejam. 
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Segundo Deleuze, o devir é da ordem de aliança (DELEUZE, 2008, p. 19), é uma 

composição com o outro (DELEUZE, 2008, p. 41), que produz uma irresistível 

desterritorialização que anula as tentativas de reterritorialização dominantes 

(DELEUZE, 2008, p. 12); haveria, portanto, uma multiplicidades de devires nos 

atravessando, pelo menos potencialmente (DELEUZE, 2008, p. 19-20). Dessa forma, a 

escritura queer é aquela que não fixando identidades estáveis, agencia múltiplos 

devires minoritários ao leitor; por conseguinte, essas escrituras não podem ser 

caracterizadas como literatura gay, que já pressupõe uma identidade própria e 

relativamente estável. Para Perlongher: 

podemos pensar la homo o la heterosexualidad, no como identidades, sino 
como devenires. Como mutaciones, como cosas que nos pasan. Devenir mujer, 
devenir loca, devenir travesti. La alternativa que se nos presenta es hacer soltar 
todas las sexualidades […] o erigir un modelo normalizado que vuelva a operar 
nuevas exclusiones. […] Ahora, no subsumir esas singularidades en una 
generalidad personologica: ‘el homosexual’. Soltar todas las sexualidades, abrir 
todos los devenires. […] Que cada cual pueda encontrar, más allá de las 
clasificaciones, el punto de su goce (PERLONGHER, 2008, p. 33) 

 

O devir propõe, portanto, uma ruptura com as instituições centrais estabelecidas 

ou que se buscam estabelecer (DELEUZE, 2008, p. 30). Assim, uma escritura queer, 

longe de fixar identidades desviantes ou normativas, agencia alianças aberrantes e 

contagiosas com a alteridade e, desterritorializa a heteronorma e a heterossexualidade 

compulsória; essas escrituras, portanto, estão sempre em um devir minoritário que 

permite a saída das redundâncias e das normatizações identitárias. Como explica 

Palmeiro: 

El devenir es siempre un proceso fluctuante y no estable, orientado a lo menor, 
que de ninguna manera debe confundirse con la identidad. […] Desde esa 
perspectiva, los devenires minoritarios importan para una política emancipatoria 
en la medida en que experimentan modos alternativos y disidentes de 
subjetivación, y abren puntos de fuga para la implosión del paradigma del 
personalidad social – el tipo de sujeto ‘normal’ que es garante el funcionamiento 
de la sociedad capitalista occidental. (PALMEIRO, 2011, p. 23) 

 

De acordo com Palmeiro, o conceito de devir permite a Perlongher articular um 

aparato crítico queer (no sentido da desidentificação como estratégia política e 

libertária) antes mesmo de que a teoria queer chegasse a se formular completamente 

(PALMEIRO, 2011, p. 23). Ainda segundo esta crítica, Perlongher reflete sobre o 

conceito de devir como um modo de analisar os movimentos minoritários do Brasil da 



25 

 

época da transição democrática, contudo, essa reflexão atinge, segundo a mesma, toda 

a produção de Perlongher, tanto da sua poesia como nos comentários narrativos a sua 

poética (PALMEIRO, 2011, p. 24). Da mesma forma, ainda que Copi não tenha 

produzido textos “teóricos” como Perlongher, acreditamos que a sua produção literária 

também reflete as problemáticas levantadas pelos textos perlongherianos. 

 

1.4. Por uma escritura da diferença e da intolerância 

 

De acordo com Richard Miskolci (2012) e com Slavoj Zizek (2008), o 

multiculturalismo e, consequentemente, suas ideias de tolerância e de uma política da 

diversidade12 não propõem uma transformação social das relações de poder, servindo, 

assim, muitas vezes, para manter as hierarquias e as distâncias entre indivíduos. Para 

Miskolci, diversidade e tolerância estão intimamente ligadas e, nessa perspectiva, 

compreendemos o outro como incomensuravelmente distintos de nós e com o qual 

podemos conviver sem nos misturarmos a ele (MISKOLCI, 2012, p. 16). Conforme 

Zizek explica, a tolerância que a todos dá uma inclusão simbólica, eleva o outro 

contingente a uma alteridade absoluta, operando aí um distanciamento impossível 

(ZIZEK, 2008, p. 36), é essa ideia que fortalece a segurança de que os desviantes 

sexuais são um outro distante que não nos convocaria e do qual não faríamos parte. 

Para este teórico, o respeito e a tolerância da multiculturalidade pela especificidade do 

outro não é senão a afirmação da própria superioridade, já que essa ideia respeita a 

identidade do outro, a concebe como uma comunidade autêntica e fechada em si 

mesma, mas mantêm uma distância assentada sobre o privilégio de sua posição 

universal, um espaço privilegiado de onde se pode apreciar ou depreciar outras culturas 

(ZIZEK, 2008, p. 56-57). Ainda segundo este filósofo, o indivíduo tolerante respeita o 

outro apenas enquanto ele não seja real, mas no momento em que este outro se torna 

real ou se torna um problema a tolerância acaba (ZIZEK, 2008, p. 60). 

                                            
12 Yúdice apud Ludmer acrescenta que o discurso da diversidade é o modo como se incorpora a 
dissidência à uma premissa neoliberal. O livre comércio adota esse discurso porque facilita os negócios 
com outras culturas. Assim, o discurso da diversidade reconcilia o multiculturalismo nas esferas 
educativas, artísticas, corporativas e progressistas com a crença em uma nova excepcionalidade dos 
Estados Unidos (LUDMER, 2010, p. 212). 
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Partindo de críticas similares, Miskolci propõe uma política da diferença que 

estaria, segundo ele, mais ligada à ideia de reconhecimento do outro como 

transformação social, transformação das relações de poder e do lugar que o outro 

ocupa nelas (MISKOLCI, 2012, p. 16). Lidar com o diferente seria, portanto, 

transformar-se e colocar-se em um devir-alteridade. Tolerar, entretanto, segundo ele, é 

muito diferente de reconhecer o outro e de valorizá-lo em sua especificidade, 

consequentemente, conviver com a diversidade não quer dizer aceitá-la. Assim, a 

retórica da diversidade parece manter intocada a cultura dominante13 (MISKOLCI, 2012, 

p. 47).  

Na perspectiva da diferença, de acordo com Miskolci, estaríamos todos 

implicados na criação desse outro e, quanto mais nos relacionamos com ele, quanto 

mais exercitamos nossos devires, mais o reconhecemos como parte de nós mesmos; 

por isso, uma atitude tolerante não é suficiente para transformar a realidade, pois é 

somente no diálogo com a diferença que essa relação se transformará (MISKOLCI, 

2012, p. 16). Por conseguinte, a questão não é só demandar tolerância, mas 

transformar a cultura hegemônica (MISKOLCI, 2012, p. 47). A proposta dos saberes 

subalternos, portanto, é a de uma política da diferença, que pressupõe o 

reconhecimento de quem é diferente para transformar a cultura hegemônica. Dessa 

forma, a política da diferença emerge como uma crítica do multiculturalismo e da 

retórica da diversidade, afirmando a necessidade de ir além da tolerância e da inclusão, 

mudando a cultura como um todo por meio da experimentação da diferença e do 

reconhecimento do outro como parte de nós mesmos (MISKOLCI, 2012, p. 47). 

Segundo Palmeiro, o trabalho de Perlongher, mas também poderíamos falar o mesmo 

sobre o trabalho de Copi, estava: 

estrechamente vinculado con una política de la diferencia, más que con la 
identidad […] A través de la construcción de una voz travestizada e 
impertinente, capaz de emputecer la tradición literaria y política y la propia 
lengua, su poesía se formulaba como una herramienta capaz de articular el 
plano del discurso con el de los cuerpos, y así ensayar líneas de fuga de la 
subjetivación dominante (PALMEIRO, 2011, p. 14-15) 

                                            
13 Um bom exemplo dessa perspectiva tolerante encontramos no livro Um tema crucial: aspectos do 
homossexualismo na literatura (1989) de Paulo Hecker Filho, especialmente no ensaio Que é o 
homossexualismo?, onde o autor: defende e atesta a cura da homossexualidade; diz que a beligerância 
do movimento homossexual sufoca a solidariedade com os normais e; afirma que seria imperdoável se 
“dessolidarizar de criaturas que são iguais a nós, só mais sofridas” (HECKER FILHO, 1989. p. 134-137). 
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Zizek, crítico ferrenho do multiculturalismo, propõe, provocativamente, uma 

defesa da intolerância; devemos, contudo, entender a intolerância aqui apenas como a 

negação dessa perspectiva da tolerância, da diversidade cultural e do multiculturalismo, 

não implicando, portanto, rechaço, violência ou não convivência. A intolerância do autor 

aponta, na verdade, para a solidariedade; segundo ele, a saída possível é descobrir 

uma solidariedade comum com a alteridade (ZIZEK, 2008, p. 61). 

Isto posto, propomos que as escrituras queer sejam entendidas a partir de uma 

perspectiva tanto da diferença como da intolerância, de acordo com as teorizações de 

Miskolci (2012) e Zizek (2008) respectivamente. As escrituras queer seriam, portanto, 

perturbadoras da normalidade, dos territórios hegemônicos e da heteronormatividade, 

logo, elas não se colocam como discursos de tolerância, mas como discursos de 

afirmação da diferença, escrituras que desterritorializando normas e convenções 

culturais permitam a transformação tanto da cultura como do leitor.  Uma escritura, 

portanto, que não apela para a normalidade, que não pede para ser tolerada, que não 

quer ser vista como parte da diversidade humana, que é passível de engendrar uma 

política da diferença e que aspira a um diálogo solidário e transformador da sociedade e 

do leitor. 
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2. LAMPEJOS QUEER OU A ESCRITURA QUEER DE NÉSTOR PERLONGHER E 

COPI 

 

2.1. Escritores-feiticeiros-terroristas 

estábamos nosotros, que habíamos huido no de la dictadura argentina militar, 
sino de todo lo que hacía posible su existencia en la sociedad argentina: la 
hipocresía católica, la corrupción administrativa, el machismo, la fobia 
homosexual, la omnipresente censura hacia todo (COPI, 2010, p. 288) 
 
¿Qué pasa con la homosexualidad, con la sexualidad en general, en la 
Argentina, para que actos tan inocuos como el roce de una lengua en un 
glande, en un esfínter, sea capaz de suscitar tanta movilización – 
concretamente, la erección de todo un aparato policial, social, familiar, 
destinado a ‘perseguir la homosexualidad’? (PERLONGHER, 2008, p.31) 

 

Segundo Barthes, como já dissemos no capítulo anterior, a expansão de fatos 

políticos e sociais no campo de consciência da literatura produz a figura do scriptor14, o 

qual está situado entre o militante e o escritor e cuja “linguagem é signo suficiente de 

um engajamento tranquilizador” (BARTHES, 2004, p. 23-25). Apesar disso, ainda que 

façamos uma leitura de Copi e de Perlongher a partir da ideia de uma escritura queer e 

de uma leitura pós-autônoma, nenhum desses escritores podem ser considerados como 

scriptores já que a linguagem neles é antes uma possibilidade de criação artística do 

que um signo de engajamento político. Assim, a literatura de Copi e a de Perlongher 

remetem-nos sim a uma política, mas, como diz Adorno apud Marcos Wasen, não que 

esses textos necessariamente se ocupem de uma política, ao contrário, é a política que 

surge a partir dessas obras ao exporem uma sensibilidade perturbadora (WASEN, 

2008, p. 18). 

A figura do scriptor barthesiano, à maneira da “literatura social”, propõe, portanto, 

uma linguagem direta, realista e simples, que facilita e que privilegia a comunicação 

com o leitor; entretanto, Copi, através da falta de causalidade narrativa15, e Perlongher, 

                                            
14 Discordamos dessa divisão, visivelmente hierarquizante, não só entre escritores e scriptores, mas 
também entre textos literários, proposta por Barthes (2004); porém, retomamos essa questão na 
introdução desse capítulo como uma forma de nos anteciparmos às críticas que se elaborem a partir de 
leituras autônomas do objeto literário. 
15 Segundo José Amícola, a poética de Copi aponta para uma luta contra todo o realismo, através da 
quebra da verossimilhança, o que o aproxima das vanguardas históricas na Argentina (AMÍCOLA, 2000, 
p. 75). 
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através do neobarroco16 17, não só se afastam dessas premissas como também 

problematizam o privilégio do aspecto comunicativo na literatura. 

Segundo Christian Ferrer e Osvaldo Baigorria, Perlongher sempre rechaçou o 

uso comunicativo da linguagem, preferindo, ao contrário, deslizar-se pela sonoridades e 

contorções da língua. Ainda de acordo com os mesmos, a sonoridade sensual do texto, 

a exuberância do léxico e o indissociável compromisso entre o argumento e o derrame 

poético sugerem a possibilidade de entender seus textos como um teatro de operações 

linguísticas em estado de transe (PERLONHGER, 2008, p. 12). Perlongher, em 

entrevista a Luis Chitarroni, diz: 
 

¿Cómo se van a escribir poemas para decir lo que dice todo el mundo? ¿Qué 
gracia tiene? La palabra imperativo es ridícula, pero si hubiera algún cope, 
algún mambo, sería ese: convertirlo todo en joya. Que todo resplandezca, brille. 
[…] Entonces hay que trabajar con el lenguaje y explotar al máximo su belleza, 
y explotar también el lenguaje (PERLONGHER, 2004, p. 310).  
 
hay que ocuparse del lenguaje en su carácter de productor de transformaciones 
indeterminadas y proliferantes (PERLONGHER, 2004, p. 311). 

 

O “neobarroco de trincheira”18 de Néstor Perlongher, misturado na lama do Rio 

da Prata, torna-se, portanto, uma máquina de guerra de desterritorialização da 

linguagem comunicativa que busca perverter e socavar a língua com o objetivo de criar 

um festival de ritmos e de cores (PERLONGHER, 2008, p. 95). Além disso, de acordo 

com Palmeiro: 

la poesía de Perlongher encuentra en la poética del neobarroso (lumpenización 
de la lengua, trasheo de los materiales culturales y transvenir de la voz) un 
lenguaje capaz de formular la contestación social (PALMEIRO, 2010, p. 83). 

 

Copi, igualmente distancia-se da ideia de scriptor, mas através de uma outra 

estratégia: a desterritorialização de toda verossimilhança. Segundo Cesar Aira, a 

ruptura violenta da verossimilhança é um recurso utilizado por Copi constantemente 

                                            
16 Segundo Daniel Link (2009), o neobarroco é o retombée da teoria queer. Sobre as relações entre as 
teorias queer e o neobarroco ver o artigo, de Óscar Montero, The Queer Theories of Severo Sarduy, em 
Sarduy (1999). 
17 Irlemar Chiampi apud Wasen fala sobre o compromisso ideológico do neobarroco com as minorias, 
segundo esta, no plano da expressão o neobarroco tenderia ao encontro com formações discursivas 
marginais, assumindo plenamente os modos expressivos e auto referenciais das margens. Não se 
tratando, entretanto, de um discurso sobre o outro, mas um devir outro (WASEN, 2008, p. 121). 
18 Para mais informações sobre Perlongher e Neobarroco ler: PERLONGHER (2008), CANGI (1996), 
PALMEIRO (2011) e WASEN (2008). 
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contra toda a necessidade de explicação (AIRA, 2003, p. 18).   De acordo com Patricio 

Pron, a obra de Copi caracteriza-se pela: substituição das relações causais por 

contingências sem motivos, o questionamento da representatividade do mundo e o 

apagamento dos limites entre o mundo real e o mundo narrado; e também pela ironia, 

pelo esteticismo, pela teatralidade camp e pela exageração humorística (PRON, 2008, 

p. 9). Para esse crítico, a falta de causalidade da narrativa copiana, que é substituída 

por contingências que não se explicam, tem como função o questionamento dos limites 

da ordem ontológica do mundo narrado, já que a narrativa tem como modo dominante o 

realismo (PRON, 2007, p.122). Por isso, como afirma Aira, um recorte de um texto 

literário de Copi em busca de uma explicação seria praticamente impossível (AIRA, 

2003, p. 30). 

Copi e Perlongher, além disso, são feiticeiros. De acordo com Deleuze, os 

feiticeiros sempre tiveram uma posição anômala, fronteiriça e marginal. Eles 

assombram as fronteiras e pertencem a um grupo que, unidos por uma aliança, sobre a 

qual exercem sua eficácia, desenvolvem feitiçarias que evoluem na medida em que 

essas alianças adquirem uma permanência ou tomam um valor político (DELEUZE, 

2008, p. 28-29). A política da feitiçaria, segundo Deleuze, elabora-se em 

agenciamentos que não são nem os da família, nem os da religião e nem os do Estado; 

exprimem, ao contrário, grupos minoritários, oprimidos, proibidos ou revoltados que 

estão sempre na borda das instituições reconhecidas. O devir dessa política, portanto, é 

a ruptura das instituições centrais estabelecidas ou que se buscam estabelecer 

(DELEUZE, 2008, p. 30). 

A Igreja e o Estado, além de todos os dispositivos de subjetivação de ambos, 

diante desses grupos de movimentos de feiticeiros, irão sempre reprimi-los ou assimila-

los, como veremos no capítulo seguinte. Por isso, como sugere Deleuze, é preciso 

verificar o quanto há de Igreja, de Estado e de Tribunal em cada crítico literário. 

Propomo-nos, portanto, a ler os corpos dos personagens da escrita de Copi e de 

Perlongher, evitando defini-los por seus órgãos e suas funções com o intuito de melhor 

vislumbrarmos seus afectos, seus devires. De acordo com Spinoza apud Deleuze, não 

sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que ele pode, isto é, quais são 

seus afectos, como eles podem ou não compor com outros afectos, com os afectos de 



31 

 

um outro corpo, seja para destruí-lo ou para ser destruído por ele, seja para trocar com 

esse outro corpo ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais potente 

(DELEUZE, 2008, p. 43). Como sugere Perlongher: 

[¿Qué condiciones necesito para escribir?] Aislamento […] Y, lo más 
importante, una fuerte dosis de energía: aché (la fuerza del paganismo afro) 
(PERLONGHER, 2008, p. 16). 
 
¿Para qué sirve un escritor? Para divertir la magia, desfigurar, confundir, 
despedigar las palabras de la tribu (PERLONGHER, 2008, p. 21). 
 
De ahí viene la idea de volver a conectar al poeta con el chamán […] en una 
conexión que trastoca la conciencia […] Creo que hay que hablar de un fuego 
de palabras (PERLONGHER, 2004, p. 320). 

 

Assim, as obras desses nossos escritores-feiticeiros-xamãs compõem, antes de 

tudo, o que Beatriz Preciado chama de “terrorismo textual”19. De acordo com esta 

teórica, foi Barthes, em seu livro Sade, Fourier, Loyola (1971), que inventou a categoria 

“terrorismo textual” ao analisar a obra desses três escritores que dão nome ao livro. 

Segundo Preciado, são terroristas aqueles textos capazes de intervir socialmente, não 

graças a sua popularidade ou ao seu êxito, mas graças à violência metonímica que 

permite que o texto exceda as leis que uma sociedade, uma ideologia, ou uma filosofia 

cria para sua própria inteligibilidade histórica (HOCQUENGHEM, 2009, p. 137-138). 

A violência metonímica, segundo Barthes, justapõe num mesmo sintagma 

fragmentos heterogêneos pertencentes a esferas de linguagem geralmente separadas 

pelo tabu sócio-moral. Assim, se juntam igreja, estilo rebuscado e pornografia, por 

exemplo (BARTHES, 1990, p. 34). Dessa forma, os terrorismos textuais podem ser 

entendidos como textos que confrontam a linguagem heterossexual hegemônica 

(HOCQUENGHEM, 2009, p.138). Preciado, analisando o livro de Hocquenghem, El 

Deseo Homosexual, de 1972, diz: 

 En el texto […] no hay disculpas, excusas o justificaciones. No las hay porque 
ya no quiere hacerse el bueno, pedir favores jurídicos, reclamar migajas […] Y 
cuando renuncias a los favores y a las migajas […] comienza la revolución. 
Siempre a escala local y con minúscula. Y posiblemente la fiesta 
(HOCQUENGHEM, 2009, p.138). 

 

                                            
19 Sylvia Molloy utiliza uma expressão muito parecida “vandalismo literário” ao falar sobre a obra de Alejandra 
Pizarnik (BALDERSTON, 1998, p. 357-358). 
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Seguramente, para esta “revolução” devemos relembrar uma das frases 

preferidas de Perlongher, tomada de empréstimo a Severo Sarduy: “Lo primero para 

hacer la revolución es ir bien vestida” (PERLONGHER, 2008, p. 15). 

É dessa forma, então, que entendemos as obras que serão analisadas aqui. Os 

textos de Perlongher e de Copi são terroristas porque: intervêm criticamente na 

linguagem heterossexual hegemônica (HOCQUENGHEM, 2009, p. 138; GASPARRI, 

2012, p. 10); rompem com os hábitos cortesãos da poética ocidental (PERLONGHER, 

2008, p. 120); atentam contra a ordem simbólica e invadem os cárceres significantes 

das masculinidades e das feminilidades (SUTHERLAND, 2009, p. 188); subvertem 

textualmente porque aliam a uma palavra (abstrata) um termo baixo (BARTHES,1990, 

p. 89). 

De acordo com Adrián Cangi, Perlongher, mas também poderíamos falar aqui de 

Copi, cria linhas de fuga que devêm um micro-terrorismo duplamente perverso: o da 

escritura e o da ação transformadora das práticas sociais que minam toda a lógica do 

eu, um micro-terrorismo, portanto, reativo no sentido de uma intensificação micropolítica 

(CANGI, 1996, p. 67-73). 

Isto posto, cabe-nos apenas esclarecer que os textos que analisaremos em 

seguida serão lidos como “literatura em campo expandido” e em uma chave de leitura 

“pós-autônoma”. 

Entendendo a “literatura em campo expandido”, não faremos diferenças entre os 

mais diversos gêneros textuais desses dois autores20. Por isso, ensaios, poemas, 

quadrinhos, textos para teatro, entrevistas, novelas, textos jornalísticos, textos 

antropológicos21, etc. serão todos lidos aqui como literatura. A forma, portanto, não será 

tomada como um vetor de especificidade do objeto literário, pois nesses textos a forma 

se vê atravessada e frequentemente deformada por uma pulsão experiencial que a 

excede (GARRAMUÑO, 2012, p. 241). Nossa proposta é de desauratização do 

                                            
20 De acordo com Diana Klinger, este tipo de leitura desestabiliza o conceito dominante de literatura 
(KLINGER, 2012, p. 88). Entretanto, este é precisamente um dos nossos objetivos com essa dissertação, 
porque desterritorializar o literário é também desterritorializar o cânone. Contudo, retomaremos essa 
questão, especialmente no capítulo seguinte. 
21 Segundo o crítico literário Jorge Panesi, os textos antropológicos de Perlongher são lidos como parte 
da história recente da poesia argentina (CANGI, 1996, p. 14). De forma similar se posiciona Palmeiro, 
segundo esta, a poesia perlongheriana, apesar da sua densidade estética e do seu trabalho de 
composição neobarrosa, é inseparável de seus textos críticos (PALMEIRO, 2011, p. 14-15). 
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literário22, por acreditarmos que essas escrituras pressionam os limites dos gêneros 

textuais e produzem, portanto, textos fortemente híbridos (GARRAMUÑO, 2012, p. 29-

30). Como esclarece Florencia Garramuño: 

seria possível falar de uma literatura em um campo expandido, tanto pelas 
regras formais que a situam nesse espaço desdiferenciado entre a ‘realidade’ e 
a ‘ficção’, ou entre ‘interior’ e ‘exterior’ – o que torna anódina a pergunta por 
essa diferenciação –, como pelo transbordamento de funções e de efeitos que 
emanam desses textos e intervenções sobre outros campos e disciplinas 
(GARRAMUÑO, 2012, p. 243). 

 

Perlongher, por exemplo, em seu ensaio supostamente didático para a Coleção 

Primeiros Passos da Editora Brasiliense, O Que é AIDS?, de 1987, não deixa de 

escrever poética e politicamente, observemos um trecho: “Mas o horror dos corpos que 

adoecem e morrem parece se tornar mais pavoroso quando se advinha, na origem das 

contorções da agonia, os espasmos do gozo” (PERLONGHER, 1987, p. 9) 

Em uma perspectiva de leitura pós-autônoma23, tentaremos ler o texto literário de 

forma desautonomizada, ou seja, levando em consideração os aspectos formais da 

obra, especialmente através da ideia de uma língua menor que desenvolveremos em 

seguida, mas também os aspectos éticos dessas obras, especialmente através das 

vozes profanatórias e locas/queer que também desenvolveremos em seguida. Segundo 

Ludmer24: 

Estas escrituras no admiten lecturas literarias [tradicionales]; esto quiere decir 
que no se sabe o no importa si son o no son literatura. Y tampoco se sabe o no 
importa si son realidad o ficción. Se instalan localmente y en una realidad 
cotidiana para fabricar presente y ese es precisamente su sentido (LUDMER, 
2010, p. 149). 

 

Esse novo contexto do entendimento da literatura em campo expandido e do fim 

da autonomia promove, segundo Palmeiro, a indiferenciação entre os discursos, 

                                            
22 De acordo com Amícola, Perlongher rompe, drasticamente, através de um impulso desauratizante, não 
só com a condição do poema como território sagrado, mas desestabiliza as formulas genéricas ao aludir 
em seus versos implicitamente ao modernismo hispano-americano e a outras manifestações da história 
literária (AMÍCOLA, 2000, p. 62). 
23 Há um pequeno deslocamento aqui entre o conceito proposto por Ludmer de “literatura pós-autônoma” 
e o que adotamos como “leitura pós-autônoma”. O descentramento entre literatura e vida, literatura e não 
literatura, se dá, em nossa perspectiva, no leitor e na possibilidade de que haja uma leitura 
desautonomizada desses campos, portanto, não mais por uma capacidade ou característica inata de 
determinada obra, como propõe Ludmer. 
24 Em carta de 2 de setembro de 1991, Perlongher conta a sua amiga Sarita que havia se candidato a 
uma bolsa de estudos Guggenheim, que efetivamente ganhou, apadrinhado justamente pela crítica 
literária Josefina Ludmer e também pelos escritores Tamara Kamenszain e Ricardo Piglia 
(PERLONGHER, 2004, p. 456). 
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residindo, nesse ponto, o potencial transformador das escrituras contemporâneas. 

Assim, literatura e política se potencializam mutuamente: a literatura como imaginação 

de modos de vida possíveis e a política como arte da transformação da existência 

coletiva (PALMEIRO, 2011, p. 17). 

Assim, vejamos uma pequena amostra do que foi dito até agora a partir da 

análise de dois textos desses autores quando tomam o papa como personagem. Em 

tempos de papa argentino, talvez a escolha seja muito sugestiva. 

El Uruguayo, de 1972, é a primeira novela de Copi, que à época já tinha uma 

carreira consolidada como cartunista e dramaturgo na França. Trata-se de uma 

narrativa epistolar, onde o narrador transgride as convenções de gênero através da 

quebra do pacto narrativo, que se dá pelo rompimento com a verossimilhança do que 

está sendo narrado. Como esclarece Pron, a narrativa é paródica, no sentido de que 

sua postulação inicial de verossimilhança realista, própria dos relatos de viagem, e as 

consequentes transgressões posteriores desse postulado determinam o abandono do 

pacto ficcional. Além disso, a novela que está narrada em primeira pessoa faz uma 

imitação fraudulenta do pacto autobiográfico (PRON, 2007, p. 56-61). Vejamos com 

mais detalhes. 

O narrador Copi25, escritor, cartunista recluso e divorciado de uma artista de 

happening, escreve para o seu “Querido Mestre” sobre a sua viagem ao Uruguai. Não 

há parágrafos no texto, o início e o fim de cada epistola é marcado por saudações. Não 

sabemos exatamente quanto tempo ele fica no Uruguai, mas pelas marcações 

temporais pelo menos oito anos se passam. A narrativa realista começa a ser 

perturbada na humanização que faz o narrador do seu cachorro “mi perro lo había 

hecho por acompañarme (es poco fumador)” (COPI, 2010, p. 50). Além disso, é o 

próprio cachorro Lambetta que ao cavar um buraco sem fundo na areia da praia termina 

por causar uma catástrofe que terminará de vez com a verossimilhança da narrativa: o 

                                            
25 De acordo com Pron, o fato de alguns dos narradores copianos se chamarem também de Copi não 
estabelece uma relação de identidade entre autor, narrador e protagonista à maneira de um pacto 
biográfico, mas ao contrário serve para problematizá-lo, devido à sucessão de fatos contraditórios que na 
sua narrativa levam ao questionamento dos limites da ordem ontológica do mundo narrado e da 
“identidade” no mundo “real” em que o escritor se encontra (PRON, 2007, p. 13). Assim, a utilização do 
nome do autor real tem a finalidade de imitar o pacto autobiográfico de forma a convencer o leitor da 
suposta identidade entre autor, narrador e protagonista e de fazer passar por verdadeiros os fatos 
(inverossímeis) que narra (PRON, 2007, p. 52). 
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soterramento da cidade de Montevidéu. Uma sucessão desmensurada de fatos ocorre 

a partir disso: do poço cavado começam a sair frangos que morrem assados quando 

tocam a superfície, dos quais o narrador se alimenta; todos os personagens morrem 

dissecados e depois de três anos ressuscitam como múmias; o mar avança sobre a 

cidade e depois recua deixando os cadáveres à vista; o narrador começa a fazer 

pequenos milagres; o presidente uruguaio que tinha sobrevivido à catástrofe também 

morre, para logo ressuscitar; o narrador é canonizado pelo presidente e corta os lábios 

e as pálpebras para conservá-los como relíquias; etc. Copi, o narrador, dirigindo-se ao 

mestre, ironiza essa falta de verossimilhança da sua narrativa em várias passagens: 

Habría podido pensar que era el único superviviente de una catástrofe nuclear y 
que había salvado milagrosamente la vida al hallarme en la playa en el 
momento de la explosión, pero eso tiene poca lógica (COPI, 2010, p. 53). 
 
Esto me asustó, a pesar de que estoy convencido de que tarde o temprano 
hallaré una explicación razonable a todo (COPI, 2010, p. 59). 
 
sé que esto es un poco surrealista pero me divierte (COPI, 2010, p. 62). 

 

O papa argentino, então, sabendo de tudo que aconteceu, através da televisão, 

realiza uma visita a Montevidéu com a desculpa de entregar ao narrador uma medalha 

pela excelência dos seus desenhos. Observemos dois trechos em que o narrador 

descreve a inovadora chegada papal e os detalhes do prêmio que recebe. 

Recibimos la visita del papa de la Argentina [...] ha llegado volando, para hacer 
cualquier cosa imita el ruido de un avión y eso lo levanta mecánicamente del 
suelo, a continuación señala con el dedo índice la dirección que prefiere (COPI, 
2010, p. 70). 
 
él vino a ponerme la medalla del cómico argentino (un bajorrelieve que 
representa la cabeza de una vaca extremadamente seria mirando fijamente el 
horizonte, dice que es el emblema de la Argentina). Fingí estar emocionado, 
pero sin exagerar la nota, porque creo que me propuso un contrato como actor 
en la televisión argentina (COPI, 2010, p. 71). 

 

O papa depois de muito voar pela cidade, fica para dormir. Como só tinham uma 

cama, os três dividem-na. Copi-narrador percebe, quando as luzes estão apagadas, 

que o papa argentino estava tendo relações sexuais com o presidente uruguaio. As 

subversões de sexualidade começam aqui com a causa do aborrecimento de Copi ao 

presenciar a cena: 

Al instante encendí la luz y ellos fingieron que dormían. Yo estaba 
extremadamente sorprendido, no por el hecho en sí, que no tiene nada de 
reprobable, sino por el extremo servilismo del presidente, que haría lo que fuera 
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con tal que se le devolvieran las vacas uruguayas que se fueron a nado a la 
Argentina cuando aún había mar. No apagué las luces y fingí que leía, pero me 
di cuenta de que el presidente, aun roncando y todo, el muy hipócrita estaba 
masturbando al otro (COPI, 2010, p. 72). 

 

O que incomoda ao narrador, portanto, não são as práticas sexuais dos 

personagens, que garante não serem reprováveis, mas a subserviência política do 

presidente uruguaio. Algo muito parecido acontece no romance La Internacional 

Argentina, de 1988, quando o narrador, também chamado de Copi, descobre que é 

judeu e lamenta a falta de experiências homossexuais que possivelmente lhe alertariam 

para o fato de ser circuncisado. Vejamos: 

De hecho, en ocasiones había llegado a pensar que estaba circuncidado. Pero, 
por falta de experiencia homosexual, no había tenido ocasión de comparar mi 
pene con el de otro hombre. Había pues llegado a la conclusión de que 
simplemente tenía un prepucio menos largo (COPI, 2010, p. 333). 

 

Voltando a El Uruguayo, em seguida, o papa pensando que Copi dormia tenta 

violá-lo; ao ser questionado pelo narrador se não tinha vergonha do que tentava fazer, 

responde que papa não tem vergonha de nada, ao contrário dos santos, como o 

narrador. No dia seguinte, depois de voar e conhecer mais ao Uruguai, o papa 

convence o presidente a ir com ele para a Argentina. Algum tempo depois, o presidente 

uruguaio volta catapultado da Argentina. Revela-se, então, que o papa era um 

mercador de escravas brancas que tinha vindo ao país para recrutar duas outras 

personagens para trabalhar em bordeis argentinos, mas, ao não encontrá-las, terminou 

por levar o presidente. Este, então, depois de muitos sacrifícios nos bordeis portenhos 

consegue juntar dinheiro para comprar uma catapulta e voltar ao seu país. O narrador, 

então, termina contando na última epistola a sua nova rotina no Uruguai.  

Através, desse breve resumo, percebemos que a causalidade e a 

verossimilhança são substituídas por contingências que não explicam as ações, temos 

assim uma precária ordem ontológica. Além disso, vemos uma ironia mordaz com a 

igreja e com símbolos argentinos, além de uma paródia com o próprio gênero epistolar. 

Há, portanto, aquilo que chamaremos de profanação de símbolos nacionais (a 

religiosidade, as vacas, a identidade nacional argentina) e profanação do gênero textual 

epistolar pela quebra na ordem ontológica. Contudo, retomaremos essas questões, no 
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último ponto desse capítulo com a análise de obras sobre Eva Perón. Fiquemos, por 

enquanto, com a narrativa perlongheriana que também tem o papa como personagem. 

O conto/ensaio poético El deseo de unas islas26, foi publicado em 1985, na 

revista anarquista argentina Utopia no. 3, mas também foi lido pelo próprio Perlongher 

em um encontro sobre “Política e Desejo”, do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, em 

25 de julho de 1982 (PERLONGHER, 2008, p. 185). 

O texto, trata-se de uma crítica à Guerra das Malvinas, começa com uma forte 

ironia à Frente de Liberación Homosexual de la Argentina, grupo político ao qual 

Perlongher tinha pertencido e que nesse momento publicava informes a partir do 

exílio27, ao Informe Kinsey e à esquerda argentina que nesse momento apoiava a 

guerra. Nele, há um chamamento, por parte desse grupo político, de solidariedade às 

maricas malvineras. Contudo, a solidariedade não se refere a potenciais estupros e 

violências que poderiam sofrer as bichas locais. Observemos um trecho: 

Si creemos en las estadísticas de Kinsey y calculamos que los 
aproximadamente 15.000 soltados sitiados en esas frías soledades precisarán 
al menos un coito semanal, las desdichadas kelpers28 deberían haberse pasado 
a un promedio de 250 soldados por día, suponiendo que el machismo de los 
ejércitos les impedirá satisfacerse entre ellos y descartando el recurso de las 
ovejas, por tratarse de perversiones ajenas al tema de este debate. 
De ahí que cualquier movimiento homosexual que se preciara debería haber 
declarado la inmediata solidaridad con las maricas malvineras – quedando, de 
paso, mejor que los izquierdistas que se solidarizaron con la dictadura argentina 
–, no tanto porque ellas no se los pudieran bancar solas – ya que los 
cargamentos de vaselina rusa untuosamente distribuida a través de la 
soldadesca tornan gozosa cualquier dilatación –, sino porque la guerra habría 
de acabar algún día, y quién las podrá rescatar de ese vicio de masas 
(PERLONGHER, 2008, p. 185) 

 

A solidariedade refere-se, portanto, ao vício que adquiririam as kelpers diante de 

tão grande fartura sexual, o que inverte por completo, através da ironia, as expectativas 

assimilacionistas e normalizadoras dos próprios grupos de direitos homossexuais. 

Em seguida, fala-se do verdadeiro cruzeiro que foi a chegada de soldados 

ingleses às Malvinas; do conteúdo homoerótico das instituições militares, eclesiásticas 

                                            
26 Este conto/ensaio poético depois será retomado e ampliado por Perlongher e republicado sob o nome 
El Informe Grossman, o qual também analisaremos no ponto seguinte quando falaremos das vozes locas 
de Néstor Perlongher. 
27 Mais informações sobre a FLH ver História del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina 
(PERLONGHER, 2008, p. 77), La batalla homosexual en Argentina (PERLONGHER, 2008, p. 243) e 
sobre a FLH no exilio ver Lorenzo (1978). 
28 Homossexual na gíria malvineira. 
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e das torcidas de futebol, a partir de Freud; do assassinato de putas brasileiras por 

parte de grupos de extermínios; para finalmente, chegamos ao papa, ou melhor, à 

papisa. 

A chegada do papa/papisa à Argentina daquele momento servia de apoio à 

violenta ditadura argentina e ao silenciamento das queixas sobre os desaparecidos 

políticos. O papa entra na poética perlongheriana, portanto, como uma personagem que 

serve às instituições macropolíticas fascistas, argentinas e italianas, de repressão e de 

silenciamento. Contudo, a voz narrativa é travestizada (pelo uso do feminino), irônica 

(pela descrição da personagem supersport) e neobarroca (pelo excesso de dobras). 

Assim narra-se a chegada dx pontífice: 

Ahora entra en escena la Papisa, con sus polleras almidonadas que se 
enchastran de sangre y barro, cuando ella se inclina a besar las botas de los 
militares, y ruedan sus enaguas en el polvo. Si uno se pregunta: ¿A qué vino de 
Cracovia su Inefable Santidad? – especie de sagrada Barbarella de vocación 
peregrina, versión supersport del Papado que rompe con la imagen de frágiles 
muñequitas de porcelana de sus antecesores (que, recordemos, hace cien años 
estaban presas en el Vaticano, hasta que Mussolini (!) las soltó en 1929), 
debería responder: a restaurar algún orden. ¿Algún anillo roto? ¿El curioso 
gesto del dictador de turno besando el anillo de la diosa, no es acaso 
sugestivo? Sea como fuere, ella no dejó de repartir aros de oro entre los 
villeros, sacándoles con un gesto grácil, y enterrando, con su silencio, a los 
desaparecidos (PERLONGHER, 2008, p. 186). 

 

O texto termina com uma crítica à identidade gay, que serve também para 

marginalizar quem não se adequa a essas novas identidades normalizadas, da qual nos 

ocuparemos em seguida. Entretanto, colocaremos aqui mais dois trechos desse 

ensaio/conto como modo introdutório ao próximo ponto dessa dissertação. 

Eso es algo que está sucediendo (la pareja gay-gay) y que me parece 
maravilloso: pero si se pretende elevar ese accidente amoroso al plano ideal, de 
modelo a seguir, de ‘síntesis’, ¿no se estará configurando una suerte de 
reedición de la teoría del Tercer Sexo que hizo furor en la Alemania prenazi? 
(PERLONGHER, 2008, p. 187). 
 
Y sabiendo que a veces el proceso de ‘identificación’ lima las aristas más 
agresivamente femeninas de las ‘maricas escandalosas’, cabría preguntarse 
hasta qué punto la asunción de la identidad no puede implicar a veces la 
domesticación – por vía de la normativización, de la adaptación a un modelo de 
cierta cotidianeidad transgresiva (PERLONGHER, 2008, p. 187-188). 
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2.2. As vozes locas de Néstor Perlongher e Copi 

antes de tener teoria queer, tuvimos literatura o más escrituras dissidentes 
(SUTHERLAND, 2013) 

 

Micheline: ¿Me preferís como hombre o como mujer? 

Ahmed: Con los anteojos, como hombre; con la peluca, como mujer 

(COPI, La torre de la defensa) 

 

La alternativa que se nos presenta es hacer soltar todas las sexualidades: el 
gay, la loca, el chongo, el travesti, el taxiboy, la señora, el tío, etc – o erigir un 
modelo normalizador que vuelva a operar nuevas exclusiones. El sexo de las 
locas, que hemos usado de señuelo para este delirio, sería entonces la 
sexualidad loca, la sexualidad que es fuga de la normalidad, que la desafía y la 
subvierte. Locas bailando en las plazas, locas yirando en puertas de fábrica, 
locas haciendo cola en los bañitos. Hablar del sexo de las locas es enumerar 
los síntomas – las penetraciones, las eyaculaciones, las erecciones, los toques, 
las insinuaciones – de una enfermedad fatal: aquella que corroe la normalidad 
en todos sus wings (PERLONGHER, 2008, p. 33) 

 

Muito provavelmente essas duas pequenas citações acima, da obra de Copi e de 

Perlongher, seriam suficientes para não duvidarmos do potencial queer da escrita 

desses dois autores. Contudo, nesse tópico, veremos com mais detalhes como as 

vozes dessas locas – em bom português, bichas loucas – perlongherianas e copianas 

agem desterritorializando as normatividades de gênero e de sexualidade. Para melhor 

nos debruçarmos na análise desse aspecto da obra desses dois autores, 

comentaremos dois importantes conceitos das teorias queer: heteronormatividade e 

heterossexualidade compulsória. 

A heteronormatividade, segundo Miskolci, é um regime de visibilidade, ou seja, 

um modelo social regulador das formas como as pessoas se relacionam, onde a 

heterossexualidade é tida como um padrão inquestionável, mesmo para os desviantes 

de gênero e de sexualidade, que são tidos como anormais29, já que as normas sociais 

hegemônicas se impõem a todos os sujeitos, mesmo para aqueles que não 

                                            
29 Entendemos os anormais a partir de Deleuze, o a-normal seria um adjetivo latino sem substantivo que 
qualifica o que não tem regra ou o que contradiz a regra (DELEUZE, 2008, p. 25). Assim, podemos 
entender que, se o imperativo normativo que rege a nossa sociedade é a heterossexualidade 
compulsória e a heteronormatividade, as sexualidades e os gêneros dissidentes podem ser considerados 
como aqueles que contradizem à regra, à norma da heterossexualidade. Portanto, a anormalidade não 
significa necessariamente o abjeto, ainda que em nossa sociedade, com suas múltiplas e perversas 
fobias, os anormais sejam construídos como seres abjetos. 
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conseguirão atingi-las (MISKOLCI, 2012, p. 41). A heteronormatividade funciona, 

portanto, como um dispositivo, uma tecnologia de gênero ou uma tecnologia de 

subjetivação30. A heteronormatividade é a ordem sexual do presente, fundada no 

modelo heterossexual, familiar e reprodutivo, que se impõe por meio de violências 

simbólicas e físicas dirigidas principalmente àqueles que rompem as normas de gênero 

e de sexualidade (MISKOLCI, 2012, p. 43-44). 

Assim, entendemos a heteronormatividade como o padrão de normalidade, de 

inteligibilidade e de comportamento imposto aos indivíduos e aos corpos tendo como 

modelo as relações monogâmicas heterossexuais, cujo objetivo é regular e controlar 

corpos e práticas. O discurso de normalidade funciona, assim, como uma forma de 

integração e de interpelação à normalidade social. Por isso, gêneros e sexualidades 

entendidas tradicionalmente como anormais ou perversas repetem esse padrão como 

uma forma de serem aceitas e legitimadas socialmente, ou seja, a heteronormatividade 

reintroduz os desviantes na normalidade geral das relações sociais e os integra 

silenciando suas diferenças. 

A heterossexualidade compulsória seria a presunção de que todos são 

heterossexuais e de que existe uma coerência lógica e fixa entre sexo-gênero-desejo-

práticas sexuais, não existindo, portanto, possibilidades afetivas-sexuais fora dessa 

ordem, sendo consideradas como desviantes e abjetas quaisquer outros tipos de 

práticas fora desse esquema normativo-obrigatório, naturalizado à custa de muita 

violência. De acordo com Judith Butler, a heterossexualidade compulsória é o modelo 

discursivo/epistemológico hegemônico da inteligibilidade de gênero, o qual presume 

que, para os corpos serem coerentes e fazerem sentido, é necessário haver um sexo 

                                            
30 Entendemos aqui dispositivo ou tecnologia de gênero/subjetivação, a partir de Giorgio Agamben e de 
Teresa Lauretis. Segundo estes, dispositivo/tecnologia é qualquer coisa que tenha de algum modo 
capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 2009, p. 40) que tomam a 
heterossexualidade e o binarismo de gênero como paradigmas naturalizados de inteligibilidade e de 
hierarquização dos indivíduos. Assim, as prisões, os manicômios, o panóptico, a arquitetura, as escolas, 
as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é 
evidente, mas também a caneta, a escrita, a literatura, a historiografia e a crítica literária, a filosofia, a 
agricultura, o cigarro, a navegação, o cinema, os computadores, os banheiros e a própria linguagem são 
entendidos como dispositivos/tecnologias de gênero e de subjetivação (AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 
Segundo Lauretis, a construção dos gêneros e das sexualidades ocorrem através dessas 
tecnologias/dispositivos com o objetivo de controlar o campo do significado social e assim produzir, 
promover e implantar representações normativas de gênero e de sexualidade (LAURETIS, 1994, p. 228). 
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estável, expresso por um gênero estável, que é definido oposicional e hierarquicamente 

por meio da prática compulsória da heterossexualidade (BUTLER, 2008, p. 216). 

Perlongher, no ensaio El sexo de las locas, publicado inicialmente no jornal El 

Porteño, em 1984, chama a atenção para o processo violento de imposição da 

heterossexualidade, ao afirmar que as condenações relativamente recentes à 

homossexualidade e a necessidade constante de repressão são indícios que 

desmentem a pretensão de normalidade dessas imposições normativas aos corpos 

(PERLONGHER, 2008, p. 32). Assim, a própria repressão indicaria que essa suposta 

normalidade não é tão natural quanto se pretende fazer crer. 

Como dissemos no capítulo anterior, através do conceito deleuzeano de devir, 

Perlongher articulou um aparato crítico queer antes mesmo de que a teoria queer se 

formulasse completamente (PALMEIRO, 2011, p. 23). Assim, conceitos como 

heteronormatividade e heterossexualidade compulsória, podem ser lidos na obra dele, 

mesmo antes da invenção desses termos. Em outro ensaio, por exemplo, publicado 

originalmente no livro Homosexualidad: hacia la destrucción de los mitos, de 1985, o 

autor comenta sobre o modo de opressão sexual compulsório e exclusivo da 

heterossexualidade que é próprio do capitalismo e de todo sistema autoritário 

(PERLONGHER, 2008, p. 78). Da mesma forma, ele explica o que hoje chamamos de 

heteronormatividade da seguinte forma: 

cuando se cuestiona la normalidad, cabe cuestionar también la pretensión de 
clasificar a los sujetos con quién se acuestan. Pero lo que confunde las cosas 
es que la normalidad alza los estandartes de la heterosexualidad, se presenta 
como sinónimo de heterosexualidad conyugalizada y monogámica 
(PERLONGHER, 2008, p. 32). 

 

Assim, de acordo com Miskolci, a origem da teoria queer é dispersa. Contudo, os 

percussores teriam sido os trabalhos pioneiros de: Guy Hocquenghem, no livro O 

desejo homossexual31, de 1972; Gayle Rubin, especialmente no ensaio Pensando 

sobre sexo, de 1984 e; Néstor Perlongher, nos livros O negócio do michê e O que é 

                                            
31 Segundo Preciado, poderíamos definir a teoria queer, seguindo a Hocquenghem no livro O desejo 
homossexual, como uma crítica aos fundamentos sexistas e heterocentrados, que impregnam o discurso 
da modernidade, que emerge das estratégias de luta frente à normalização inventada no último século 
pelas minorias sexo-políticas, que toma a injuria como um lugar de enunciação e de produção de saber, 
que critica a normalização heterossexual, que desloca as oposições tradicionais homem/mulher, 
hetero/homossexual, ou seja, como um questionamento radical dos modos de produção de subjetividade 
na modernidade capitalista (HOCQUENGHEM, 2009, p. 150). 
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AIDS?, ambos de 1987 (MISKOLCI, 2012, p. 22). Acrescento a essa lista inúmeros 

textos publicados por Perlongher em revistas argentinas e brasileiras, a partir de 1982, 

reunidos depois nos livros Prosa Plebeya, de 1997, e Papeles Insumisos, de 2004. 

Alguns desses textos já foram lidos e analisados aqui. 

Perlongher formula seu aparato crítico e poético queer muito influenciado 

especialmente pela leituras de Deleuze/Guattari, de Hocquenghem32 e de Foucault. 

Segundo Ferrer, Deleuze e Guattari foram as espadas tomadas por Perlongher com as 

quais ele combateu o mito sociológico e político da identidade. Além disso, afirma que 

se o deleuzianismo não é na Argentina apenas mais uma fantasia francesa é porque 

teve Perlongher como ouvires (CANGI, 1996, p. 183-185). O próprio Perlongher, em 

entrevista, dá um testemunho da importância da obra de Deleuze na sua poética: “En 

Alambres33 ya he perdido la cautela, me suelto más y se hacen evidentes algunas 

lecturas teóricas como El Antiedipo y otros textos de Deleuze” (PERLONGHER, 2004, 

p. 351). 

Na crônica/ensaio intitulada ¿A qué vino de París Mr. Felix Guattari?, publicada 

postumamente em 2000, Perlongher não só reconhece a importância da leitura de 

Deleuze, como também a de Hocquenghem e a de Foucault (PERLONGHER, 2004, p. 

156). Nos seus dois livros de ensaios, são expressamente comentadas e discutidas 

quatro obras de Hocquenghem, são elas: El Deseo Homosexual (1972), 

Homosexualidad y Sociedad Represiva (1974), A Contestação Homossexual (1980) e 

El Alma Atomica (1986). Assim, testemunha Perlongher: “De lo que hasta entoces sólo 

aludíase, o decíase tímidamente: era ahora – en El Antiedipo – de ese deseo que se 

                                            
32 Hocquenghem é um dos membros fundadores da FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), 
grupo parisiense criado no final de 1970 que reunia ativistas que reivindicava a subversão do estado 
burguês heteropatriarcal e a inversão dos valores machistas da sociedade (COPI, 2010B, p. 11). 
Perlongher, semelhantemente, é um dos membros fundadores da FLH (Frente de Liberación Homosexual 
de la Argentina), que se definia como um movimento anticapitalista, anti-imperialista e antiautoritário que 
pretendia liberar a mulher do machismo argentino e que propunha a reação das homossexualidades 
frente a sua tradicional situação de opressão (PERLONGHER, 2008, p.77-84). Muitas das insígnias, das 
ideias e das práticas ativistas desses dois grupos ainda são amplamente utilizadas em manifestações 
radicais como na “Marcha das Vadias” e nos “BeijAtos” promovidos por grupos LGBTs contra as 
violências de gênero e de sexualidade. Por exemplo, as insígnias: “o buraco do meu cú é revolucionário” 
(HOCQUENGHEM, 1980, p. 40), “normais, abram as nádegas” (HOCQUENGHEM, 1980, p. 54) e “pelo 
direito de dispor do próprio corpo” (PERLONGHER, 2008, p. 79). Perlongher também é um dos 
organizadores do primeiro BeijAto brasileiro do qual se tem notícia. Segundo Baigorria, entre 1984/1985, 
Perlongher defendeu e participou da organização da Marcha do Beijo em São Paulo, protesto contra a 
detenção de duas travestis que se beijavam em via pública (CANGI, 1996, p. 178). 
33 Segundo livro de poemas de Perlongher escrito em 1987 e publicado em 1989. 
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hablaba. Llegamos a Guattari/Deleuze vía Hocquenghem, vía scientia sexuales: vía 

FLH – reterritorialización a la violeta” (PERLONGHER, 2004, p. 156). 

Além da evidente referência a obra foucaultiana na citação acima, Javier 

Gasparri encontrou no acervo da biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Unicamp, local que recebeu os manuscritos e a biblioteca pessoal de 

Perlongher, um exemplar do primeiro volume da História da Sexualidade de Foucault, 

pertencente ao acervo do escritor, onde se lê na última página “final angustiante!” 

(GASPARRI, 2011) 

Da mesma forma, Foucault e Hocquenghem também fazem parte da vida literária 

de Copi. Ambos eram amigos pessoais do escritor. Segundo Daniel Link, Michel 

Foucault teria planejado escrever um livro sobre a obra de Copi, cujos rascunhos (se 

realmente existem) estariam entre os manuscritos desse filósofo. Contudo, segundo 

categóricas restrições testamentárias nenhum pesquisador tem acesso a esse material 

(LINK, 2008 e 2012). De acordo com Link, sendo apenas uma anedota ou não, Copi 

apresentou com extrema claridade a sua própria filosofia, sua radical concepção de 

mundo, onde toda lei universal estava suspensa, em particular as leis de gênero e de 

sexualidade (LINK, 2012). Uma outra anedota que cerca a relação Foucault-Copi 

refere-se ao livro El baile de las locas, de 1978. Ainda de acordo com Link a ideia do 

livro teria surgido a partir de uma sugestão de Foucault. Assim, relata Link: 

Ese pasaje de lo imaginario a lo real explica el increíble dominio de la peripecia 
tanto en el teatro como en la narrativa de Copi. Foucault le trasmite, cierta vez 
que se encuentran en los Baños Continental, su temor de que pudieran estallar 
las calderas. Copi lo toma al pie de la letra (sabe que los terrores imaginarios se 
trasmiten como la peste) y escribe una memorable secuencia en El baile de las 
locas donde hace estallar las calderas foucaultianas (LINK, 2008). 

 

A partir disso, no El baile de las locas, seguindo ou não as possíveis sugestões 

de Foucault, há um narrador chamado Copi que explode as caldeiras de uma sauna. 

Entretanto, no livro La guerra de las mariconas, de 1982, Michel Foucault finalmente 

aparece como personagem, junto a um grupo de intelectuais militantes gays que são 

assassinados. Falaremos mais sobre esse livro em seguida. 

Hocquenghem, no entanto, efetivamente escreveu sobre a obra de Copi. No 

artigo Convite ao Delírio, da obra A Contestação Homossexual, de 1980, ele analisa o 

livro El baile de las locas. De acordo com Hocquenghem, o livro de Copi é um 
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“romance-bicha-louca que não obedece a nenhuma das banalidades da merda literária 

contemporânea francesa” (HOCQUENGHEM, 1980, p. 135). Além disso, segundo 

depoimento de Raúl Escari, ele e Hocquenghem teriam fumado parte das cinzas de 

Copi, na casa da mãe deste, ao confundi-las com haxixe (MORENO, 2006). 

Perlongher também conhece alguns textos de Copi. Em Prosa Plebeya, por 

exemplo, ele cita e comenta duas obras copianas: Las escaleras del sagrado corazón 

(PERLONGHER, 2008, p. 56 e 90) e Una visita inoportuna (PERLONGHER, 2008, p. 

89). 

Assim, o envolvimento dos autores aqui analisados nas discussões sobre gênero 

e sexualidade com(o) ativistas ou com(o) acadêmicos fortalece, ou pelo menos 

favorece, uma leitura dessas obras a partir das teorias feministas e queer, já que essa 

discussão fazia parte não só da biografia desses escritores, mas principalmente das 

suas vidas literárias. Por isso, parafraseando Palmeiro, fundamos nossa hipótese de 

leitura na experiência militante e política de ambos por considerar que essas 

experiências são fundadoras da poética dos mesmos (PALMEIRO, 2011, p. 14-15). 

De acordo com Juan Pablo Sutherland, a loca como personagem, representa 

uma estratégia discursiva contra-corrente das identidades gays branqueadas no atual 

sistema neoliberal. As vozes das locas, portanto, como estratégia discursiva, são o 

centro de uma política desestabilizadora de gênero e de sexualidade (SUTHERLAND, 

2009, p. 17-25). Ou, de acordo com Hocquenghem, existe na loca uma escolha 

irracional que se situa nos limites da arte e da vida (HOCQUENGHEM, 1980, p. 17). 

Nesse sentido, as locas, e também os michês, circulam pelos poemas e ensaios 

de Perlongher, exibindo uma performatividade de gênero que desestabiliza essas 

categorias normativas. Assim, a própria oscilação entre masculino e feminino nessas 

personagens dissimulam, emascaram e confundem, para além das diferenças 

biológicas, essas categorias e as denunciam como uma construção cultural (CANGI, 

1996, p. 127). 

De acordo com Palmeiro, os textos de Perlongher, durante toda a sua produção, 

defendem as locas como uma resistência contra-cultural frente ao machismo na medida 

em que assumem voluntariamente atributos femininos: devir homossexual e devir 



45 

 

mulher. Dessa forma, à medida das drags de Butler34, a figura da loca resulta 

subversiva, pois desafiam abertamente o ‘deve ser’ dos corpos (PALMEIRO, 2011, p. 

41-49). Diz Link sobre a obra de Copi, mas também podemos observar as mesmas 

questões na obra de Perlongher: 

Copi […] rechaza la identificación con una lengua, con un Estado, al mismo 
tiempo que rechaza todos los demás trascendentales. Propone una estética 
trans: transnacional, translingüística y transexual, en el sentido en que lo trans 
debe entenderse, como el pasaje de lo imaginario a lo real. Por eso en el 
universo-Copi no hay homosexuales, ese invento desdichado del siglo XIX (y 
los pocos que hay mueren en La guerra de las mariconas), sino locas. Locas 
desclasificadas y de-generadas. Locas fuera de todo sistema clasificatorio 
(LINK, 2008). 

 

Isto posto, analisaremos quatro obras de Copi e de Perlongher, tomando a 

literatura em seu campo mais expandido possível no que se refere à obra desses 

autores, para que possamos entender as linhas de fuga que provocam 

desestabilizações de gênero e de sexualidade. Tomaremos para isso, um romance e 

um quadrinho de Copi e uma poesia e um conto de Perlongher. 

 

2.2.1. Sobre La guerra de las mariconas e Canguru Kang 

 

La Guerre des Pédés ou La Guerra das Mariconas foi concebida, por Copi, e foi 

inicialmente publicada por entregas na revista francesa Hara-kiri durante o ano de 1980 

(COPI, 2010B, p.5), sendo editada em livro em 1982. O romance, publicado 

originalmente em francês, aproxima-se do gênero de ficção científica e relata a história 

de amor, nada convencional, do narrador René Copi com a hermafrodita brasileira, que 

se faz passar por travesti em Pigalle, Conceição do Mundo. O tema amoroso adquire, 

como veremos, proporções de catástrofe planetária que dialoga, portanto, com certas 

convenções temáticas da ficção científica (PRON, 2007, p. 125): o fim do mundo, os 

discos voadores e a colonização da lua, por exemplo. 

No começo do texto, o narrador Copi relata sua relação amorosa com Pogo 

Bedroom, que está marcada pela inclinações masoquistas de ambos e pela poligamia. 

Pogo tem o costume de pagar travestis para suas relações masoquistas; é em um 

desses encontros que os dois conhecem a Conceição do Mundo. Entretanto, Pogo é 

                                            
34 Sobre o potencial desestabilizador das normas de gênero das drags ver Butler (2008). 
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queimado e torturado violentamente por Conceição – excedendo, portanto, o pacto 

masoquista – e termina por ser hospitalizado. Logo depois, Pogo suicida-se porque não 

consegue conviver com as deformações físicas causadas por Conceição. Da mesma 

forma, a relação amorosa de Copi com Conceição também é marcada pela não 

monogamia e pelo masoquismo. 

Em toda a narrativa, para além das catástrofes mundiais, a principal 

transformação é a do próprio narrador, que deixa a militância homossexual identitária – 

local onde conheceu Pogo – por uma vida longe das normas de gênero e de 

sexualidade, inclusive as criadas pelos próprios homossexuais. Observemos dois 

trechos que tratam do encontro de Copi e Pogo nos grupos militantes homossexuais e 

do completo afastamento do personagem da militância gay (identitária). 

No era ésa nuestra primera experiencia de cohabitación homosexual, pero 
antes, ni para él ni para mí la cosa había durado más de algunos meses. Había 
conocido a Pogo en el FHAR en 1970. Inmediatamente me fasciné por este 
joven maricón, norteamericano, musculoso, rubio y de bigotes […] Durante diez 
años seguimos militando, cada vez más relajadamente. Pero habíamos estados 
juntos en la manifestación de homosexuales de Washington en 1979, por 
ejemplo, y habíamos contribuido con nuestro bolsillo a la creación de varias 
publicaciones gays (COPI, 2010B, p. 11-12). 
 
Mi lenguaje es el de un antiguo militante gay decepcionado – me excusé –, 
últimamente tengo fobia a cualquier tipo de agrupación (COPI, 2010B, p. 112). 

 

Contudo, mesmo afastando-se da militância gay, por seu caráter profético e 

normalizador, o narrador não deixa de reconhecer a solidariedade e a importância 

desses grupos na defesa dessas minorias das violências homofóbicas. Observemos a 

descrição de uma reunião desses grupos: 

Comenzamos por contarnos los últimos crímenes homosexuales, unos más 
atroces que los otros. En los países musulmanes, nos cortaban las manos; en 
América Latina, se nos despellejaba y se nos entregaba, todavía vivos, como 
pasto de los cóndores. No habíamos llegado a tanto en el barrio, pero ya había 
elementos como para inquietarse (COPI, 2010B, p. 17-18). 

 

No romance, encontramos um elogio explícito à bissexualidade e ao 

hermafroditismo, uma crítica aos binarismos de gênero e de sexualidade, além de uma 

crítica à ideia de um gay universal e ao colonialismo francês. Observemos, portanto, 

três breves trechos que tratam da bissexualidade, do colonialismo francês e do retorno 

do reprimido “selvagem amazônico”: 
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Las amazonas siempre fueron bisexuales; son la única especie privilegiada en 
el mundo (COPI, 2010B, p. 91). 
 
¡En los tiempos en que usted, Louis du Bois, y yo, René Copi, éramos asiduos 
de Saint-Germain-des-Près, su comportamiento se llamaba colonialismo! ¡Y, en 
resumidas cuentas, la barbarie de Vinicio da Luna me da menos miedo que la 
suya! (COPI, 2010B, p. 112). 
 
Ustedes nos construyeron una represa en medio del río Amazonas – la mitad 
de la población murió por la sequía –, ¿y tiene el tupé de enojarse porque 
nuestros muchachos se instalaron en las Tullerías para protestar? ¡Va lejos, 
para ser sociales! (COPI, 2010B, p. 62). 

 

Para o personagem Copi, portanto, a “barbárie” do traficante e cafetão de 

menores hermafroditas Vinicio ou Vinicia da Luna é preferível à ideia “civilizatória”, 

“universal” e colonial dos grupos militantes e da esquerda francesa. Vejamos mais um 

trecho de uma reunião militante: 

decidimos redactar un comunicado para los diarios, pero el asunto terminó mal; 
comezaron a acusarse de marxistas y de fascistas entre ellos; los hice reír 
haciéndoles notar que cada pareja de homosexuales está formada por un 
marxista y un fascista, y no por un hombre y una mujer (COPI, 2010B, p. 18). 

 

Como dissemos anteriormente, Foucault e uma série de outros intelectuais e 

escritores – Marguerite Duras, por exemplo – aparecem no texto. Entretanto, a aparição 

de pessoas reais na narrativa, como também já dissemos, não tem a função de simular 

ludicamente a própria realidade; funciona, ao contrário, tematizando e questionando os 

limites da ordem ontológica do mundo narrado, já que a identificação dos personagens 

com pessoas “reais” é problematizada pela incongruência das ações na narrativa 

(PRON, 2007, p. 122). Observemos o trecho do assassinato de Foucault, que não deixa 

de ser ironizado por sua careca ao morrer agarrado aos cabelos de um cabelereiro, e 

de outros intelectuais e militantes: 

Vi entreverados los cuerpos de los candidatos homosexuales de las 
circunscripciones XVIII e XVI, de un periodista de Liberatión y otro de Paris-
Match, luego de un periodista de Charlie-Hebdo35, todos caídos sobre mi 
Chesterfield […] Entre las celebridades, Michel Foucault estaba tirado sobre las 
baldosas, aferrado a los cabellos del peluquero Alexandre […] Marguerite Duras 
se encontraba en posición fetal en el interior del gran tacho de basura; se había 
tenido que esconder ahí cuando empezó el fusilamiento (COPI, 2010B, p. 53). 

 

Entretanto, os aspectos queer começam já pela escolha do nome francês da 

obra. De acordo com Pron, pédé é usualmente traduzido como maricón ou mariquita, 

                                            
35 Copi publicou quadrinhos em todas essas revistas. 
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contudo, essa tradução deixa de fora as conotações negativas da palavra francesa. 

Assim, as traduções deveriam ser menos benévolas e mais coloquiais, mais próximas, 

portanto, ao puto rioplantense (PRON, 2007, p. 125). Margarita Martínez, tradutora do 

livro para o espanhol, relata essa dificuldade de tradução e explica a sua opção por 

mariconas, a partir de um outro livro de Copi, La ciudad de las ratas36, de 1979. 

Segundo Martínez, no começo dessa obra, há um curioso comentário do narrador, sob 

a forma de “prefácio do tradutor”, que nos adverte quais foram os seus dilemas no 

momento de escolher o título. Vejamos: 

Como Cartas de una rata me parece feo de pronunciar y El maravilloso mundo 
de las ratas huele demasiado a ecología contestataria, me decidí por La ciudad 
de las ratas, tal vez porque advierto en la escritura de Gouri un no sé qué de la 
influencia de una novela que le leí en voz alta en su infancia: Historia de dos 
ciudades, de Charles Dickens (COPI, 2009, p. 17). 

 

Assim, de acordo com a tradutora, uma reflexão semelhante aplicar-se-ia a La 

guerre de pédés. Segundo a mesma, La guerra de los putos seria mais agressivo – 

discordamos da tradutora e concordamos com Pron, esse título seria no nosso 

entendimento a melhor tradução –, La guerra de las mariquitas teria um tom mais 

jocoso de sátira aos homossexuais, La guerra de los maricones seria depreciativo e La 

guerra de las mariconas, opção da tradutora, conservaria, segundo a mesma, o tom 

grotesco sem que isso resultasse depreciativo, agressivo ou homofóbico (COPI, 2010B, 

p. 5). 

Percebemos, portanto, na escolha do nome do livro uma estratégia bastante 

queer, onde o insulto é reapropriado para se fazer dele um lugar de enunciação política. 

Segundo Gasparri, trata-se do fenômeno conhecido como antiparastasis, que supõe a 

aceitação, a reapropriação e inclusive o festejo de algo que provoca danos e 

agressões. Assim, essa inversão supõe a mudança de valor dos termos e/ou sua 

devolução ao interlocutor (GASPARRI, 2012, p. 36). 

Por fim, podemos perceber no livro que as oscilações dos personagens entre o 

“masculino” e o “feminino” servem igualmente para desestabilizar essas normatividades 

de gênero e de sexualidade. Como afirma Renata Pimentel, Copi/autor ultrapassa todos 

                                            
36 Não analisaremos esta obra. Contudo, segundo Aira, trata-se de uma incursão de Copi na literatura 
inglesa, na literatura juvenil, aventureira e transformadora (AIRA, 2003, p. 78). Trata-se de cartas 
enviadas pelo rato Gouri ao narrador que traduz as mesmas para o francês. 
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os estereotipados discursos da masculinidade e da feminilidade (PIMENTEL, 2011, p. 

180) levando o leitor a duvidar dos critérios biológicos naturalizados que distinguem 

homens e mulheres (PIMENTEL, 2011, p. 198). Observemos, então, quando Copi-

narrador descobre que Vinicia da Luna não é mãe de Conceição do Mundo, mas pai, e, 

igualmente, quando descobre que o negro que estava tentando raptar Conceição era na 

verdade sua mãe. 

Era su madre, Vinicia da Luna. 
- No soy su madre – me dijo con mucho acento, pero pronunciando con mucha 
lentitud –, soy su padre (COPI, 2010B, p. 30). 
 
El que se hacía llamar indistintamente por Vinicio o Vinicia da Luna la había 
comprado al circo hacía apenas un año (COPI, 2010B, p. 34). 
 
el viejo negro no era un hombre. Era una mujer con el clítoris seccionado y la 
vulva cosida; sus senos habían sido cortados, con toda seguridad (COPI, 
2010B, p. 42). 

 

Faremos, então, um “breve resumo” de toda a narrativa com o intuito de 

deixarmos em aberto outras questões que não analisamos aqui; além de 

esclarecermos, através da própria narrativa, como esta se aproxima da ficção científica. 

Contudo, concordamos com Link: os argumentos de Copi são impossíveis de serem 

resumidos porque são quase impossíveis de serem recordados, já que as catástrofes 

se sucedem, os personagens proliferam e mudam, muitas vezes, até se fazerem 

irreconhecíveis (LINK, 2005, p. 346). 

O narrador René Copi, cartunista, militante gay, vive com seu namorado em 

Paris, Pogo Bedroom. Este tem por hábito pagar travestis para sexos masoquistas. 

Conceição do Mundo, travesti brasileira, que na verdade é uma hermafrodita de uma 

tribo amazônica, é contratada. Esta comparece junto com sua mãe, Vinicia da Luna ao 

encontro. Conceição e Vinicia torturam a Pogo e a Copi, o primeiro fica desfigurado e 

termina suicidando-se logo depois de um período de internação hospitalar. Paris, neste 

momento, enfrenta uma guerra de tribos de travestis brasileiras, que tem Conceição e 

Vinicia como protagonistas. Copi apaixona-se por Conceição, e Vinicia mata a todos os 

seus amigos, incluindo a Foucault. Os três fogem para a casa de campo da mãe de 

Copi. Vinicio, agora como “homem”, fica noivo da mãe de Copi. Conceição repetidas 

vezes pede que Copi mate Vinicio, este não o faz e eles fogem juntos. Na estrada, 

Conceição provoca um acidente, que é descrito em todos os seus detalhes, que lembra 
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muito aos filmes de ação hollywoodianos com explosões de carro, atropelamentos, 

fugas, etc. Machucados, Conceição e Copi são resgatados pelo disco voador de Vinicio, 

que está acompanhado da mãe de Copi. Este desmaia e ao despertar, já dentro da 

nave, é violado por Vinicio. A mãe de Copi, então, aparece nua e começa a “transar” 

com Vinicio, ela “come” Vinicio com um vaso de ketchup, enquanto ele insiste para que 

Copi se junte aos dois. Para Copi o cenário da espaçonave e da lua lembram os 

desenhos animados de Walt Disney. Por conta da invasão da França pelas amazonas37 

brasileiras, a Terra entra em sucessivas guerras entre americanos e russos e Kadhafi 

parece ser o único a tirar algum proveito da situação. Em um novo retorno violento do 

oprimido, os sobreviventes europeus começam a migrar para o Sul e são mortos pelos 

nativos, que temiam alguma contaminação, em seus próprios navios. Na lua, as 

amazonas estão reunidas, o esquimó New-New é o tradutor de Copi. Haverá um 

julgamento, Copi é acusado de ter destruído o mundo, alguns pensam que ele é agente 

de Kadhafi, outros que é apenas um idiota. O julgamento é uma farsa e Copi torna-se a 

autoridade máxima da espaçonave. Copi, diante do comportamento das amazonas, 

percebe-se pensando como um cristão, religião que ele tinha ridicularizado durante toda 

a vida. Vinicio canta uma bossa-nova, os animais acompanham o ritmo da música. 

Vinicio explica que a humanidade sempre previu o fim da Terra, mas somente as 

amazonas tinham realmente se preocupado e se preparado para isso. A Brigada Gay 

Internacional resgata Copi dos “selvagens amazônicos”. Conceição mata Vinicio e 

existe a suspeita que a lua irá explodir. Copi rejeita o universalismo, o colonialismo e o 

caráter autoritário da Brigada Gay Internacional e nega a utopia homossexual por não 

encontrar nela espaço para o amor que vive com Conceição. A Brigada Gay vai embora 

e Copi fica com Conceição e com as amazonas na lua. 

Copi ao rechaçar essa utopia separatista homossexual, segundo Pron, efetua 

uma dupla renúncia: ao heterossexismo e aos pressupostos da militância gay 

identitária, em cuja apresentação o narrador recorre à sátira (PRON, 2007, p. 135). 

Além disso, as amazonas copianas são descritas para além das nossas concepções de 

                                            
37 Copi retoma a mitologia grega das amazonas guerreiras da Capadócia situando-as, assim como 
Francisco de Orrellana o fez anteriormente, na América do Sul. Sabe-se que o nome da região norte do 
Brasil, e também da floresta, provêm desse mito reescrito por Orrellana e Carvajal em 1542. Ver: 
SALLES (s/d), LANGER (2008), CARVAJAL (2011) e FRANCHINI (2006). 
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gênero normativas, são hermafroditas perfeitas com todos os órgãos genitais e 

reprodutores. 

Analisemos, agora, duas pequenas tirinhas do personagem Canguru Kang38. Na 

primeira tira, vê-se uma conversa entre Kang e dois filhotes de canguru. No primeiro 

quadro, Kang, de forma aparentemente tranquila, parece constatar algo, a partir de um 

comportamento prévio dos filhotes, que não aparece desenhado, sobre os dois 

pequenos cangurus e diz: “Homossexuais, anões e incestuosos”. No segundo quadro, 

com uma postura agressiva, dedo em riste e punho cerrado, Kang parece condenar o 

que antes havia constatado sem agressividade e diz para os filhotes, que assumem 

uma posição submissa: “vocês se parecem com sua mãe!”. Assim, a repulsa e a 

agressividade de Kang não é tanto pelo comportamento pregresso ou pelas 

características físicas dos filhotes, mas pela lembrança que estes o causam. No terceiro 

quadro, os filhotes com atitude curiosa perguntam a Kang, que parece ter uma 

expressão contrariada com o que terá que responder, “quem é ela?”. No quarto quadro, 

Kang, com atitude desolada, diz para os filhotes: “eu!”. Assim, em poucas palavras e em 

poucas linhas de desenho, Copi problematiza, através do humor e da ironia, o gênero 

de Kang. Se em outras tiras Kang fala de si a partir de uma figura paterna e masculina, 

nessa ele assume a figura materna e feminina. Essa oscilação entre masculinidade e 

feminilidade, que desterritorializa os gêneros como algo estável e imutável, portanto, é 

próprio não só dos textos mais narrativos, mas também dos quadrinhos do autor. 

 

                                            
38 Fonte: Renata Pimentel, artigo Muito prazer, sou Copi. Aliás, todos eles. 
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Na segunda tira, vê-se um diálogo entre Kang e uma canguru, de gênero 

relativamente indefinido, mas que aproxima-se da figura feminina pelo uso de 

acessórios tradicionalmente femininos. Essa canguru é a única que parece portar 

roupas e acessórios, por isso, talvez aproxime-se mais da figura da travesti. Essa 

possibilidade torna-se mais provável quando Copi em entrevista a José Tcherkaski diz 

que nem as mulheres se vestem mais de mulheres, já que agora elas se vestem de 

jeans; segundo o mesmo, somente as travestis continuam a vestir-se como mulheres 

(TCHERKASKI, 1998, p. 49). No primeiro quadro, essa canguru, seja uma mulher cis39 

ou trans*40, despede-se de Kang. Ela diz “Adeus, papai”, enquanto Kang aparece com 

uma expressão triste diante dessa despedida. No segundo quadro, revela-se o motivo 

                                            
39 Cisgênero, ou simplesmente cis, refere-se às identidades de gêneros legitimadas e naturalizadas a 
partir de elementos biológicos. Sobre isso ver Viviane V. (2012). 
40 Uso a palavra trans* com asterisco como um termo englobador das diversas experiências trans. Sobre 
isto, ver Transfeminismo (2013). Como afirma Viviane V., trans* refere-se a “um conjunto de 
individualidades cujas expressões de gênero sejam, em diferentes graus, desligitimadas em relação às 
normas cisgêneras dominantes” (V, 2012, p. 6-7). 
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da despedida e Kang, então, já não aparenta tristeza, mas surpresa. A canguru diz: 

“Vou mudar de sexo!”. No terceiro quadro, Kang em um misto de tristeza e conformismo 

apenas observa a canguru que parece comemorar a sua decisão. Nesse quadro, a 

canguru vira-se para frente e mostra o que parecem ser pequenos seios. No último 

quadro, Kang apenas pergunta “Novamente?”. Chama-nos atenção nessa tira, em 

relação à tira anterior, o fato de Kang apresentar-se como uma figura masculina. Além 

disso, a fluidez e a naturalidade das mudanças de gênero da sua filha provocam não 

um discurso médico-pedagógico-normativo, apenas um incômodo pelas possíveis 

constantes mudanças de gênero da filha. 

 

 
 

 

2.2.2. Sobre Informe Grossman e Por qué seremos tan hermosas 

 

Informe Grossman é um conto dividido em quatro partes que retoma a ideia do 

ensaio/conto El deseo de unas islas, o qual analisamos anteriormente; contudo, amplia-

o, introduzindo novas informações à narrativa. Além disso, o Informe Grossman está 
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assinado não por Perlongher, mas por um dos seus pseudônimos41. Sabe-se que 

Perlongher publicou em diversas revistas utilizando-se de pseudônimos, entre eles: 

Victor Bosch, Rosa Luxemburgo e Rosa L. de Grossman (PERLONGHER, 2004, p. 27). 

Ao final desse conto, encontramos uma nota informativa que afirma ter sido o texto 

apenas transcrito por Perlongher, enquanto um dos seus pseudônimos assume a 

autoria. Vejamos: “Estos escritos fueron encontrados en la cartera de la señora Rosa L. 

(Luxemburgo o Lonardi, según las cédulas), que desapareció en pos de su marido 

desaparecido, el judío Grossman. transcripción: Néstor Perlongher” (PERLONGHER, 

2009, p. 89). 

Esse procedimento literário de atribuir a um outro a escrita da narrativa, que 

também há em Copi, a partir de La ciudad de las ratas, como dissemos anteriormente, 

tem o objetivo de problematizar a realidade do que será narrado, criando, assim, uma 

ilusão de veracidade sobre o discurso narrativo; problematizando, portanto, os limites 

entre a ficção e a “realidade”. 

Nesse novo conto, a ideia geral da primeira e da segunda parte coincide com a 

do conto anterior El deseo de unas islas. Contudo, há mudanças no texto: algumas 

informações são alteradas, outras suprimidas e algumas inseridas. Observemos o 

começo da narrativa dos dois contos para percebermos algumas diferenças: 

Un aviso del desaparecido Ejército de Liberación Homosexual de las Malvinas 
(en exilio), prolijamente censurado por la prensa decía textualmente: ‘Se 
recomienda a las 8 (ver informe Kinsey) maricas malvineras entregarse 
indistintamente a cualquier soldado’ (PERLONGHER, 2008, p. 185). 
 
Un manifiesto del desaparecido Ejército de Liberación Homosexual de las 
Malvinas (en el exilio), propalado en junio de 1982, revelaba un aspecto poco 
conocido de esa remota guerra. Según denunciaba la organización, la invasión 
de las islas por 40.000 mil soldados argentinos e ingleses, colocaba a las 8 
maricas nativas (kiers, en kelper) ante un desmesurado imperativo: satisfacer 
los apremios sexuales de la tropa (PERLONGHER, 2009, p. 75). 

 

O ano de 1982, que aparece no segundo conto, coincide exatamente com o ano 

de escrita do primeiro conto. Assim, ao retomar a escrita, Perlongher/Rosa L. não deixa 

de fazer uma referência ao texto anterior. Além disso, há diversas correções: no número 

                                            
41 De acordo com Cangi, Perlongher através do uso de pseudônimos experencia devires mulheres: um 
devir Marta, que problematiza questões de gênero, um devir Rosa, que problematiza questões de classe, 
um devir Luxemburgo, que problematiza questões políticas-revolucionárias, um devir Grossman, que 
problematiza a mulher judia (CANGI, 1996, p. 98). 
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de soldados que chegaram às Malvinas; no número de coitos necessários para 

satisfazer a todas as tropas; no nome nativo das bichas malvineiras (no primeiro, 

Perlongher as chamam de kelpers, no segundo, Rosa as chamam de kiers); etc. 

Contudo, mantem-se a ironia das motivações do chamamento de solidariedade com as 

bichas malvineiras. Assim, como já vimos, não se trata de violências às maricas, mas 

de uma preocupação com o vício que elas podem adquirir diante da abundância de 

coitos. 

Na crítica às esquerdas que apoiaram a Guerra das Malvinas, encontramos no 

novo conto a nomeação de intelectuais que apoiaram a guerra e, consequentemente, o 

regime ditatorial. Ramón Alcalde, por exemplo, que se envolveu em uma discussão com 

Perlongher sobre a Guerra das Malvinas pela revista Sítio, no. 3, em 198342 

(PERLONGHER, 2008, p. 181), é agora não só nomeado, mas fortemente ironizado: 

Ramón Alcalde, que leyó Psicología de las Masas en primer año de la facultad, 
sostiene (en Sitio no 3, 1983) que esas relaciones son internas a cada bando 
armado y que los soldados de un ejército no cogen con los soldados del otro, 
sino que lo hacen entre sí. El sonado regodeo de los gurkas en las retaguardias 
criollas parece desmentir el patriotismo endogámico de Alcalde, que nunca se 
entregaría a un inglés (PERLONGHER, 2009, p. 79). 

 

A revista que é indicada nessa citação é onde realmente se encontra tanto um 

dos artigos de Perlongher sobre a guerra, La ilusión de unas islas, quanto a resposta de 

Alcalde ao artigo perlongheriano, Ilusiones de isleño (PERLONGHER, 2008, p. 181).  

No seu artigo, Alcalde critica o silêncio dos escritores argentinos sobre o tema da 

guerra malvineira; elogia, através de depoimentos de combatentes argentinos, o que 

ele chama de “macheza” dos soldados; e rebate a Perlongher, acusando-o, pelo seu 

afastamento da Argentina, de não entender com clareza as motivações do apoio à 

Guerra43 (ALCALDE, 1983). Observemos um trecho: 

Y comprendo que a Perlongher, que optó por lo contrario [exiliarse], le 
resultemos patéticos los de SITIO, con nuestras ilusiones tan gélidas, tan 
desérticas [..] Perlongher, retrotraído a un Estado en el que no está […] Fuera 

                                            
42 A polêmica que envolveu os nomes de Néstor Perlongher, Ramón Alcalde e León Rozitchner é 
posterior à Guerra das Malvinas. Contudo, ainda durante a guerra, Perlongher publicou ensaios que não 
só criticavam-na, como também criticavam o apoio das esquerdas argentinas. Entre eles: Todo el poder a 
Lady Di: militarismo y anticolonialismo en la cuestión de las Malvinas, publicado em 1982, na revista 
feminista Persona no. 12 (PERLONGHER, 2008, p. 177) e El deseo de unas islas, lido no encontro 
“Política e Desejo” do Sindicato de Jornalistas de São Paulo em 1982, e, posteriormente publicado na 
revista anarquista argentina Utopía no. 3 em 1985. 
43 Para mais informações ler CANGI (2012) e ALCALDE (1983). 
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de su Estado (el de su pertenencia originaria), escribe como si viviera fuera de 
todo Estado. Como los animales y los dioses (diz Aristóteles) como el filósofo 
(diz Nietzsche). […] Tal vez como Epicuro: ‘Ibi patria, ubi bene’ (donde bien me 
va, ahí está mi patria). No vivió nuestras ilusiones. Tampoco el odio, la 
humillación, el dolor reales, que vivimos los de SITIO. Manténgase en su ínsula, 
Perlongher con su ilusión extraterritorial, pero acepte, aunque más no sea como 
hipótesis, que podamos haber cambiado, y no por mala fe (ALCALDE, 1983). 

 

A mudança a que se refere Alcade diz respeito ao apoio da esquerda e da revista 

Sítio à guerra e ao regime ditatorial. Perlongher, portanto, em seu novo conto, retoma a 

estratégia de Alcade, o uso de fontes testemunhais, que também já apareciam em 

outras revistas, para reescrever a partir de uma voz impertinente, loca e queer a história 

da guerra. Dessa forma, através dos depoimentos, Rosa/Perlongher ironiza, 

principalmente, o machismo e a guerra, tomadas à época como parte da identidade 

nacional argentina. As duas últimas partes do conto, portanto, tratam de testemunhos 

de dois combatentes argentinos, Tony G. e Damián H. Soldados, segundo Rosa L., que 

foram “partícipes activos y pasivos de esas lubricidades” da guerra (PERLONGHER, 

2009, p. 81). 

No primeiro testemunho, Tony G. fala sobre: as violações coletivas contra presos 

de guerra e o medo de que isso se transformasse em afeto, o medo da 

homossexualidade; o vício que os sodomizados e os soldados “ativos” adquiriam diante 

desse excesso de sexo; a violência sexual praticada entre argentinos e ingleses, que os 

aproximam das relações masoquistas; o soldado Ramón, que se entrega ao sexo com 

os companheiros, mas não cede diante dos ingleses, etc. Qualquer semelhança entre 

este Ramón personagem e o Ramón Alcalde não é mera coincidência. Vejamos um 

trecho da obra: 

En el cuartel siempre había alguno que nos lo cogíamos, todos o casi todos, y 
al principio les dolía que era un encanto, pero después le tomaban el gusto y se 
la pasaban cargoseándote. Cogerlo de a uno no tenía gracia, a ver si los demás 
pensaban que te estaba gustando el puto (PERLONGHER, 2009, p. 83). 

 

No segundo testemunho, Damián H., efetivamente uma loca argentina, fala 

sobre: o encontro sexual e amoroso com um soldado que antes era garoto de programa 

em Lavalle44; a fama que adquiriu no quartel por suas aptidões sexuais; o pânico, e 

                                            
44 As primeiras investigações etnográficas de Perlongher com garotos de programa iniciaram-se com as 
perambulações deste pelo centro de Buenos Aires, na rua Lavalle, no início dos anos 70, 
(PERLONGHER, 2008, p. 8) e continuaram com a sua dissertação de mestrado, defendida na Unicamp 
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consequentemente a violência, de alguns soldados de se tornarem homossexuais, 

ainda que participassem constantemente das orgias; além do vício sexual que adquiriu 

diante da grande oferta que tinha anteriormente, como alertava o informe do grupo 

militante do exílio. Observemos um trecho que relata a tristeza e o desespero da loca 

diante do início de escassez sexual: 

Con el treining que llevaba, cuando nos mandaron a las Malvinas pasé lo más 
pesado. Al principio me cogieron sin asco, hasta diez de una vez, pero de a 
poco me levanté un sargento que me trasladó al pabellón de los suboficiales, 
que eran menos potentes. De todos modos, cuando un soldado me pedía el 
favor, yo no se lo negaba. Apenas el baño de los sumbos se vaciaba, corría al 
vestuario de la tropa (PERLONGHER, 2009, p. 89). 

 

Para finalizar este tópico, faremos algumas considerações sobre o poema Por 

qué Seremos Tan Hermosas, publicado no livro Austria-Hungría, em 1980. Trata-se do 

primeiro e único livro de Perlongher que foi publicado quando este ainda vivia na 

Argentina, reunindo poesias escritas durante a década de setenta. Como afirma 

Palmeiro, este é sem dúvida um livro sobre a ditadura argentina, ainda que toda 

intenção referencial seja desarticulada em função do trabalho com a língua 

(PALMEIRO, 2011, p. 41). O livro está dividido em duas partes com os seguintes 

subtítulos Escenas de la guerra e Por qué seremos tan hermosas; de acordo com 

Palmeiro, essa organização marca dois movimentos do livro: a opressão e a resistência 

(PALMEIRO, 2011, p. 42). 

Por qué seremos tan hermosas, portanto, está na segunda parte do livro. 

Organiza-se, dessa forma, ao redor das vozes das locas como uma estratégia de 

resistência às identidades, às violências fóbicas e aos disciplinamentos dos corpos. 

Vejamos um trecho: 

Por qué seremos tan despatarradas, tan obesas 
sorbiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches 
peligrosas 
tan entregadas, tan masoquistas, tan 
– hedonísticamente hablando – 
por qué seremos tan gozosas, tan gustosas 
que no nos bastará el gesto airado del muchacho, 
su curvada muñeca: 
pretenderemos desollar su cuerpo 
y extraer las secretas esponjas de la axila 

                                                                                                                                             
em 1986, tendo como tema a prostituição viril no centro de São Paulo, que deu origem ao livro O negócio 
do michê: a prostituição viril em São Paulo, publicado em 1987. Lavalle também é tema de um poema 
intitulado (Estado y soledad) presente no livro Austria-Hungría. 



58 

 

tan denostadas, tan groseras 
[…] 
Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada 
tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos 
salpicando, chorreando la felonía de la vida 
tan nauseabunda, tan errática (PERLONGHER, 1994, p. 54) 

 

Como vimos acima, o sujeito enunciador, na primeira pessoa do plural, expressa-

se por meio de frases interrogativas indiretas. Em função desse feminino plural, que se 

repete em cada pergunta, podemos entendê-lo como um dispositivo de enunciação 

coletiva (PALMEIRO, 2011, p. 46), que fazem emergir as vozes locas e as sexualidades 

loucas. Observemos outro trecho: 

Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas 
(tan derramadas, tan abiertas) 
y abriremos la puerta de calle al 
monstruo que mora en las esquinas, o 
sea el cielo como una explosión de vaselina 
como un chisporroteo, como un tiro clavado en la nalguicie – y 
por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas 
los llamaremos por sus nombres cuando todos nos sienten 
 (o sea, cuando nadie nos escucha) 
Por qué seremos tan pizpiretas, charlatanas 
tan solteronas, tan dementes (PERLONGHER, 1994, p. 52). 

 

O eu-lírico do poema, portanto, como afirma Palmeiro, não se define por uma 

identidade objetiva, mas por uma série de atributos que são na realidade gestos 

hiperbólicos, modificados pelo adverbio tan, que sugerem uma subjetividade em fuga 

em relação às normas de gênero e de sexualidade (PALMEIRO, 2011, p. 47). 

Assim, podemos entender este poema, seguindo a Palmeiro, como um manifesto 

de um desejo de fuga trans, com um devir de uma voz feminina que evoca ao obsceno 

da língua; e, como um manifesto do desejo nômade, que reverte a opressão que sofrem 

as locas, transformando-a em gozo (PALMEIRO, 2011, p. 45-49). Além disso, 

encontramos nesse poema os primeiros usos, que faz Perlongher, do portunhol, através 

do adjetivo gustosas, que está na primeira citação que fizemos deste poema, tema que 

discutiremos em seguida. 

Assim, as vozes das locas copianas e perlongherianas, como línguas que uma 

minoria política constrói em uma língua maior, desterritorializando não só as normas de 

gênero e de sexualidade, mas desterritorializando especialmente a linguagem através 

de uma oscilação entre o masculino e o feminino e de um uso semântico da língua 
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próprio desses grupos minoritários; e, como línguas que se constroem como 

enunciações coletivas de um devir minoritário, funcionam como línguas menores. 

Conceito que desenvolveremos em seguida. Parafraseando Ludmer, podemos dizer 

que as vozes locas e suas línguas menores são escritas contra a nação. Vozes anti-

nacionais, porque fora do projeto de identidade nacional, que profanam a Nação-

território e a Nação-língua. As locas, desse modo, rompem ou pelo menos ajudam a 

desconstruir a identidade Nação-território-língua (LUDMER, 2005, p. 82).  

 

2.3. As vozes menores de Néstor Perlongher e Copi 

 

Em 25 de dezembro de 1911, Kafka, em seu diário, a partir de observações 

sobre as literaturas judia e checa, aponta para aspectos que favorecem a vitalidade 

dessas literaturas e constrói uma lista dessas características, as quais nomeia 

pequenas (KAFKA, 1995, 142-145). Segundo Kafka, a literatura pequena seria uma 

literatura limitada a pequenas comunidades e uma literatura “ruim” por não ter um 

conjunto de obras que a constitua; fato que beneficiaria a atividade literária, já que as 

literaturas sem cânones são mais livres e mais dinâmicas (LINK, 2005, p. 185). 

Deleuze/Guattari tomam essas anotações do diário de Kafka e reinterpretam, em seus 

próprios termos, esse esquema das literaturas pequenas/menores (LINK, 2005, p. 189), 

principalmente através do livro Kafka, para uma literatura menor, de 1975. Dessa forma, 

a ideia de literatura menor, desses dois autores, distancia-se da ideia de Kafka ainda 

que parta das suas observações. 

Assim, de acordo com Deleuze/Guattari, a ideia de uma literatura menor qualifica 

o uso ou a função de uma língua (DELEUZE, 2003, p. 15), que se constrói a partir das 

seguintes características: uma literatura menor não pertence a uma “língua menor”, mas 

antes à língua que uma minoria constrói numa língua maior, o que pressupõe, portanto, 

um coeficiente de desterritorialização de uma língua maior (DELEUZE, 2003, p. 38); nas 

literaturas menores tudo é político, as questões individuais, antes inaudíveis porque 

pertencentes às minorias, são agora necessárias e indispensáveis para a formação de 

novas narrativas (DELEUZE, 2003, p. 39), estando, portanto, as literaturas menores em 

uma posição privilegiada para pronunciar enunciados novos (DELEUZE, 2003, p. 141); 
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nas literaturas menores, tudo é coletivo, e o individual se constitui como uma ação 

comum, uma enunciação coletiva. O fato de o escritor menor estar à margem ou à 

distância da sua comunidade, coloca-o em uma situação de exprimir uma outra 

comunidade potencial, de forjar uma outra consciência e uma outra sensibilidade 

(DELEUZE, 2003, p. 40). Não há, portanto, nas literaturas menores, sujeitos, mas 

agenciamentos coletivos de enunciação (DELEUZE, 2003, p. 41) que são sempre 

históricos, políticos e sociais (DELEUZE, 2003, p. 79). De forma resumida, as três 

características das literaturas menores seriam: a desterritorialização da língua, a ligação 

do individual com o imediato político e o agenciamento coletivo de enunciação. Menor, 

portanto, não seria um adjetivo que qualificaria determinadas literaturas, mas as 

condições revolucionárias de qualquer literatura no seio daquela que se chama maior 

ou estabelecida (DELEUZE, 2003, p. 41-42). 

Dessa forma, a desterritorialização da linguagem nas literaturas menores 

pressupõe: estar estrangeiro em sua própria língua (DELEUZE, 2003, p. 54); abrir o 

léxico a intensidades interiores inéditas (DELEUZE, 2003, p. 48) ou inaudíveis; além de 

servir-se da sintaxe como um grito (DELEUZE, 2003, p. 54), um retorno do reprimido. 

As literaturas menores são, portanto, uma literatura política das minorias45 (DELEUZE, 

2003, p. 115), uma língua tomada num devir minoritário (GUATTARI, 2013, p; 382), que 

recusa a inscrição da literatura nas formas dominantes da linguagem (GUATTARI, 

2012, p. 86). 

A estrangeiridade na própria língua opõe à característica opressora desta língua 

a sua característica oprimida (DELEUZE, 2003, p. 55), para criar nela um campo para 

os afetos atuais, sem temer – ou até mesmo desejando – que a acusem de um uso 

indevido da língua ou de trair as tradições da família e/ou da nação (ROLNIK, 2011, p. 

175). Assim, a ideia de uma literatura menor conecta-se com a ideia que 

desenvolvemos anteriormente de uma leitura pós-autônoma, pois, segundo Deleuze, 

                                            
45 Minorias entendidas, também segundo Deleuze, não por um número pequeno, mas pela distância em 
relação a uma dada característica axiomática dominante. Assim, em termos matemáticos, as minorias 
são um conjunto vaporoso não enumerável, cujos elementos, que são multiplicidades, possuem uma 
relação rizomática. A maioria, ao contrário, está integrada numa generalidade normalizadora e 
identificatória, onde os seus elementos estão incluídos num conjunto global e abstrato que os divide em 
oposições binárias, determinando uma exclusão entre o que é ou não conforme ao maioritário enquanto 
norma (DELEUZE, 2003, p. 15). 
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viver e escrever, a vida e a arte, só se opõem do ponto de vista de uma literatura maior 

(DELEUZE, 2003, p. 78). De acordo com Guattari: 

É esse tipo de obra fragmentária [...] que eu e Deleuze chamamos de ‘menor’. É 
exatamente esse tipo de obra que rompe com as grandes identidades literárias 
[...] fechadas e amarradas em torno de si mesmas (GUATTARI, 2012, p. 133). 
 
essa noção de expressão menor no campo da produção literária não é 
forçosamente sinônimo de um degrau numa suposta hierarquia de tipos de 
expressão, numa espécie de divisão de trabalho literário [...] é exatamente essa 
produção singular e menor, esse ponto de singular criatividade que terá um 
alcance máximo na produção de mutação da sensibilidade, em todos esses 
diferentes campos que chamei de revolução molecular (GUATTARI, 2013, p. 
134).  

 

As literaturas menores, portanto, rompem com as narrativas identitárias e não 

significam uma literatura menor do ponto de vista de uma possível pobreza da 

linguagem, mas uma literatura dissidente, uma escritura devir. Talvez, por isso, além do 

aspecto queer que apontamos anteriormente e do aspecto profanatório que 

desenvolveremos no próximo tópico, essas literaturas sejam silenciadas ou apagadas. 

De acordo com Guattari: 

Os sistemas de difusão de produção literária, artística, etc, são sempre 
concebidos como pertencendo ao domínio de uma pirâmide de controle e de 
seleção, que se encarna no fato de que há sempre um professor para corrigir as 
cópias, um crítico para selecionar textos, um editor e assim por diante. Esse 
modo de difusão é muito segregativo do ponto de vista dessas produções 
[menores] (GUATTARI, 2013, p. 134). 

 

Como leitor de Deleuze e Guattari, Perlongher não desconhece a ideia de uma 

literatura menor. Ao contrário, utiliza-se desse conceito, em muitos ensaios46, para 

analisar a obra de outros autores, especialmente Osvaldo Lamborghini, Manuel Puig, 

Néstor Sanchez, Jorge Luis Borges e Haroldo de Campos. A partir do crítico literário 

Alan Pauls, Perlongher assim avalia o uso dessas línguas menores47 em Borges e em 

Lamborghini:  

Si el maestro Borges, aun al trabajar el material de las malas lenguas, las 
reduce desde lo alto de un estilo señorial a un estatuto de minoridad jerárquica, 
el procedimiento de Lamborghini es completamente diferente […] Lamborghini 
procede por mezcla de todas las jergas, de todos los códigos: los culteranismos 
pseudobarrocos se inmisten y se rozan con la vulgaridad más obscena […] 

                                            
46 Ver ensaios El sexo de las chicas, Políticas y deseo e Nuevas escrituras transplatinas em Perlongher, 
2004. 
47 Língua menor é aqui utilizada para falar desse uso desterritorializando que as “minorias” constroem 
nas línguas maiores. Portanto, não se referem a possíveis hierarquizações linguísticas às quais se 
referem criticamente Deleuze e Guattari. 
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Barroquización, carnavalización: palabras enteramente ajenas al 
hiperintelectualismo del incansable lector Jorge Luis Borges (PERLONGHER, 
2004, p. 243). 

 

Perlongher, além disso, analisa seu poema Acreditando en Tancredo a partir da 

ideia de uma literatura menor (PERLONGHER, 2004, p. 252). Assim, como veremos, 

Perlongher faz um duplo uso menor da língua: através do portunhol e através de um 

processo de lumpenização, que implica um embarrocamento da língua. A lumpenização 

da língua dá-se por uma mescla de lunfardo48 de barrio com uma língua lumpen que 

caracteriza, na obra perlongheriana, uma língua de puto de barrio49 (PALMEIRO, 2011, 

p. 26), que funciona tanto como uma arma a serviço da desterritolização de uma língua 

maior, quanto como uma enunciação coletiva desse devir minoritário. Vejamos um 

trecho de uma entrevista em que ele fala sobre o uso de uma língua menor: 

Yo, hasta ahora, elegí rescatar las refulgencias intimas, menores, de la lengua. 
Sacar a relucir aquello que las literaturas mayores condenan al silencio. En este 
sentido, cierta poesía ofrece la posibilidad de realizar esta tarea 
(PERLONGHER, 2004, p. 332). 

 

Néstor Perlongher, como sabemos, escreveu quase toda sua obra a partir do 

exílio. Apenas o livro Austria-Hungría foi escrito e publicado antes do seu exílio no 

Brasil. Entretanto, é mais reconhecido no Brasil por seu trabalho em antropologia e na 

Argentina como poeta. Nascido em Avellaneda50, região da Grande Buenos Aires, em 

1949, muda-se para Buenos Aires, aos dezenove anos, onde inicia seus estudos em 

Letras. Contudo, rapidamente muda para o curso de Sociologia. Durante a sua 

graduação foi militante trotskista do Partido Obrero, com quem rompeu diante da 

negativa do grupo de considerar a sexualidade como parte da agenda revolucionária. 

Aos vinte e dois anos participa da fundação da Frente de Liberación Homosexual da 

Argentina, primeira agrupação LGBT da América Latina, fundada em 1971. Ainda vivo é 

considerado como o pai do movimento gay argentino, contudo, prefere ser chamado 

como a “tia” do movimento. Mantem-se ativo no grupo até 1976, quando, devido a 

fortes repressões políticas, o mesmo é dissolvido. É na experiência militante, através 

dos seus grupos de estudo, onde trava contato com a obra de Deleuze/Guattari. Entre 

                                            
48 Lunfardo é também uma língua menor argentina e uruguaia, mescla de línguas de imigrantes. 
49 Em português, poderíamos traduzir como uma língua de bicha suburbana. 
50 Informações biográficas a partir de Perlongher (2004, 2008, 2008B), Moura Ferro (2010) e Palmeiro 
(2011). 
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1976 e 1981, é preso por posse de drogas, ficando três meses preso em Villa Devoto, 

prisão que recebia os indesejados políticos e sexuais da Argentina; foi preso várias 

vezes por homossexualidade com base nos edictos policiales, parte do aparato policial 

que permitia prender e condenar antes mesmo de um processo judicial. Em 1981, após 

ser surrado em uma delegacia, exila-se em São Paulo51, onde ingressa no mestrado de 

Antropologia Social da Unicamp. A partir de 1982, começa a publicar uma série de 

ensaios em revistas argentinas e brasileiras, abordando desde os edictos policiales, às 

relações entre desejo e poder, à críticas literárias sobre o neobarroco. É um dos 

maiores incentivadores do neobarroco latino-americano. Em 1985, é nomeado 

professor na Unicamp, no ano seguinte defende a sua tese sobre prostituição 

masculina em São Paulo. Participa da fundação dos primeiros grupos LGBTs 

brasileiros. Inicia o doutorado na USP e em 1989 ganha uma bolsa de doutorado em 

Paris. Sua estadia, programada para quatro anos, dura poucos meses quando 

descobre ser portador do vírus HIV. Escreve um livro não concluso sobre a sua 

experiência francesa Nueve meses en París, onde critica o “imperialismo cultural 

francês”. Paris é um pesadelo e uma grande decepção. Em 1991, publica Caribe 

transplatino, uma cartografia de escrituras neobarrocas latino-americanas. No ano 

seguinte, como reconhecimento pelo seu talento literário, ganha uma bolsa do 

Guggenheim. Em 1992, morre em São Paulo. Publicou seis livros de poemas, um livro 

sobre prostituição masculina, um livro sobre o vírus HIV e dois livros de ensaios. 

Nesse rápido esboço biográfico, podemos perceber um pouco da experiência 

militante, acadêmica e poética de Perlongher. O uso do portunhol aprofunda-se, dessa 

forma, a partir desse longo tempo de vida no Brasil, o qual ele considerava um exílio 

sexual. Assim como Copi, Perlongher fugia não só da ditadura militar argentina, mas 

também das condições que faziam com que ela fosse possível. 

Copi, entretanto, ainda que não teorize e nem utilize os termos literatura ou 

língua menor, também pode ser lido a partir desses usos menores. Em sua novela 

autobiográfica inconclusa Río de la Plata, de 1984, Copi estabelece, por exemplo, uma 

                                            
51 Segundo Ludmer, o discurso antipatriótico, ou desterritorializante da identidade nacional, vem do 
exterior da nação e são enunciados em uma posição limiar fora-dentro. Assim, o exílio político e a 
emigração são posições necessárias nos discursos, do qual Perlongher e Copi são exemplos, que 
profanam ou desterritorializam a Nação (LUDMER, 2005, p. 87). 
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diferença entre língua materna (argentina) e língua amante (francesa) e diz que na 

escrita do livro sua imaginação flutuou entre a mãe e a amante (COPI, 2010, p. 343). 

Além disso, em uma entrevista a Tcherkaski e na dedicatória do livro El Uruguayo, Copi 

também parece consciente desses processos menores. Vejamos: 

Les quatre jumelles, sí, las cuatro gemelas, que es un título incorrecto en 
francés; en francés se debería llamar ‘Las dos gemelas’; es como una 
contorsión del idioma francés, que muchas veces hago de gusto, porque eso 
sacude; porque es como en la Argentina cuando hablamos con italianismos; 
tienen su importancia (TCHERKASKI, 1998, p. 39). 
 
Al Uruguay, país donde pasé los años capitales de mi vida, el humilde 
homenaje de este libro escrito en francés pero pensado en uruguayo (COPI, 
2010, p. 39). 

 

De acordo com Jorge Monteleone, tradutor da peça Eva Perón, a qual 

analisaremos no tópico seguinte, na tradução do texto percebe-se que Copi não havia 

pensado a obra em francês mas em argentino (PRON, 2008). Segundo Amícola, Copi 

escreve em francês com temática, rima e tom gauchesco (AMÍCOLA, 2000, p. 18). 

Entretanto, para Damián Tabarovsky, posição com a qual concordamos, Copi não 

inventa uma língua dentro de outra língua; inventa, ao contrário, uma língua a partir de 

outra língua. Assim, o idioma argentino de Copi se inventa a partir da distância, do 

exterior e do francês (TABAROVSKY, 2011, p. 38-39). Copi jogaria, portanto, com o 

frañol, um francês contaminado do espanhol argentino dos anos setenta e alterado a 

partir da exterioridade (TABAROVSKY, 2011, p. 33). 

Contudo, como aponta Aira, esse uso menor da língua depende menos de sua 

condição estrangeira que de uma decisão literária (AIRA, 2003, p. 65). O mesmo 

poderíamos dizer de Perlongher52, já que, desde Austria-Hungría, livro escrito e 

publicado antes do exilio, presenciamos um uso, ainda que tímido, do portunhol, como 

vimos na leitura do poema Por qué Seremos Tan Hermosas. 

Copi ou Raúl Damonte Botana é, segundo o mesmo, um argentino de Paris 

(TCHERKASKI, 1998, p. 113). Nascido em Buenos Aires em 193953 viveu uma vida de 

exílios que começou aos seis anos de idade quando seu pai, antigo colaborador de 

Perón, emigrou com a família para Montevidéu pouco antes do 17 de outubro de 1945, 

dia da revolução peronista, para escapar das perseguições do regime. Aos onze anos, 

                                            
52 Perlongher publica suas obras poéticas todas em espanhol, fazendo experimentações com o portunhol. 
53 Informações biográficas a partir de Tcherkaski (1998), Aira (2003), Copi (2010) e Pimentel (2011). 



65 

 

a partir do primeiro exílio, começa a publicar quadrinhos na revista satírica argentina Tía 

Vicenta e nessa mesma idade muda-se com a família para Paris. Copi frequenta liceus 

parisienses e fala perfeitamente o francês. Aos quinze anos, seu pai, saudoso e falido, 

regressa com a família para Montevidéu. Aos dezesseis anos, com o golpe militar e a 

queda do governo peronista, retornam a Buenos Aires. Seu pai funda o jornal Tribuna 

Popular (1955-1968), onde Copi publica textos e ilustrações satíricas. Com vinte e um 

anos termina sua primeira peça Un ángel para la señora Lisca, que foi escrita em 

espanhol e encenada em Buenos Aires. Aos vinte e três anos volta definitivamente a 

Paris, segundo o mesmo, em exílio sexual, fugindo não da ditadura militar, mas das 

condições que faziam possível sua existência na sociedade argentina. Nesse mesmo 

ano, começa a vender desenhos na rua para em seguida publicar regularmente 

quadrinhos em cinco revistas, entre elas Gai Pied, onde também publicavam Guy 

Hocquenghem e Michel Foucault. O francês torna-se a sua língua amante, a língua da 

maior parte da sua produção. Nessa mesma idade, começa sua carreira de ator com 

Jorge Lavelli, que dirigiria muitas obras de Copi. Como ator, atuou em várias peças em 

italiano, francês e espanhol, entre elas Las criadas de Jean Genet. Aos vinte e seis 

anos escreve as primeiras peças com o grupo Pánico, fundado pelo espanhol Fernando 

Arrabal, pelo chileno Alejandro Jodorowsky e pelo francês Roland Topor. Aos vinte e 

nove anos visita Buenos Aires. Aos trinta anos escreve a peça Eva Perón, e é proibido 

de voltar a Argentina. Familiares seus que viviam em Buenos Aires são ameaçados, e 

também se exilam. Com trinta e três anos, já um conhecido dramaturgo e cartunista, 

publica sua primeira novela El Uruguayo (1972), escrita em francês como a maior parte 

da sua produção, com exceção das peças Un ángel para la señora Lisca (1955), La 

sombra de Wenceslao (1978) e Cachafaz (1981), além do romance La vida es un tango 

(1979). Em 1987, pouco antes da sua morte, retorna pela segunda vez, após seu exilio 

definitivo, por um curto período a Buenos Aires. Morre em Paris, onde é cremado. 

Publicou oito romances, muitos livros de quadrinhos e mais de quinze peças teatrais. 

Sobre a proibição de voltar à Argentina após a peça Eva Perón diz, em 1984, em 

Río de la Plata: 

creo haber ahogado casi todos mis tangos en las arenas movedizas del olvido 
en el curso de los quince años durante los cuales fui muy mal visto en los 
medios intelectuales por una parte, a causa de una obra de teatro representada 
en París en 1969 y en la que la prensa argentina creyó ver un insulto a la 
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memoria de la señora Eva Perón; por otra parte, mal visto por el poder de turno, 
igual que mis hermanos, de los cuales dos viven hoy en París y otro en México. 
Soy (lo sé por los diarios) al fin un autor permitido en las librerías de Buenos 
Aires, para gran regocijo de mi editor español (COPI, 2010, p. 344). 
 
Durante mis años de autor prohibido escribí más que nunca en argentino, y 
siempre eran grandes dramas. La persecución de mis hermanos y la muerte 
violenta de algunos allegados a mi familia me habían hecho imaginar el Río de 
la Plata como un purgatorio del que experimento todavía la vaga culpa de haber 
escapado. Sin un rasguño, por otra parte, si descontamos los del alma (COPI, 
2010, p.348). 

 

A partir desse rápido esboço biográfico, entendemos não só porque o autor se 

declara como um argentino de Paris, mas como se constrói seu sistema literário a partir 

de um uso menor da língua, um uso estrangeiro da própria língua, materna e amante, e 

não um uso de estrangeiro em uma língua. Assim, Copi também faz um duplo uso 

menor da língua: através de um frañol e através de uma voz de bicha-louca 

impertinente. 

Para melhor entendermos, então, esses usos menores da língua, analisaremos 

em seguida a peça teatral Cachafaz, originalmente escrita em espanhol, por Copi, em 

1987; além dos poemas Chorreo de las iluminaciones en el combate bicolor e 

Acreditando en Tancredo e dos ensaios El portuñol en la poesía e Nuevas Escrituras 

Transplatinas de Néstor Perlongher. Em Copi, analisaremos, exclusivamente, o uso 

menor da língua à partir da vozes locas de Raulito e de Cachafaz; já que a 

impossibilidade de acesso aos textos em francês do autor nos impossibilitou a análise 

do uso do frañol. Em Perlongher, entretanto, analisaremos o duplo uso que faz o autor 

das línguas menores: as vozes das locas e o uso do portunhol. 

Além disso, no último tópico desse capítulo, veremos como as línguas menores 

servem tanto à desterritorialização da linguagem literária quanto à profanação dos 

conteúdos, através da análise dos textos desse autores sobre Eva Perón. 

 

2.3.1. Sobre Cachafaz 

 

A peça teatral Cachafaz foi escrita em 1987, ano da morte de Copi, em espanhol. 

Foi publicada, postumamente, em 1993, e estreou, em Buenos Aires, em 2001. De 

acordo com Link, não foi somente a peça teatral Evita, sobre a qual falaremos no tópico 
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seguinte, que causou escândalo na estreia. Cachafaz por contar, em sua montagem, 

com o patrocínio da Secretaria de Cultura da Nação, gerou um escândalo televisivo, 

que fez tremer um governo que já estava na corda bamba. Muitos jornalistas usaram o 

apoio governamental à peça como forma de questionar os valores morais que cercavam 

os financiamentos públicos (LINK, 2005, p. 340-349)54. Certamente, o que 

questionavam era justamente a suspensão ou a falta de moralidade da peça. 

Cachafaz é um sainete55 em dois atos, escrito em verso, que remete à forma 

gauchesca e à versificação de Martin Fierro (CARIGNANO, 2007, p. 81). Tem como 

personagens principais Raulito e Cachafaz, além de três coros (de vizinhos, de vizinhas 

e de almas penadas) e a voz em off de policiais. De acordo com Maria Laura 

Carignano, o teatro gauchesco, o sainete e o grotesco criollo representam o verdadeiro 

começo do teatro nacional argentino (CARIGNANO, 2007, p. 43). Copi, portanto, toma 

dois desses gêneros canônicos da dramaturgia argentina, o teatro gauchesco e o 

sainete criollo, para, a partir da paródia, escrever a peça Cachafaz. Assim, ele revisa, 

reinscreve, inverte e transcontextualiza esses dois gêneros literários56. Segundo 

Carignano: 

Copi retoma, parodicamente, os gêneros canônicos da literatura argentina 
oferecendo uma nova versão que implica um distanciamento crítico reflexivo em 
relação a esses materiais e seus momentos de produção. A nova versão 
recontextualiza a leitura da tradição desde uma posição que tende a 
dessacralizá-la e, mais ainda, a pervertê-la (CARIGNANO, 2007, p. 48). 

 

Na peça de Copi, encontramos, portanto, todos os tópicos do sainete criollo: o 

conventillo57, a pobreza, o registro linguístico do lunfardo e do tango, a marginalidade 

social e econômica e o ambiente festivo. Contudo, se no sainete clássico o motor da 

ação é o destino sentimental do herói, no sainete copiano o que prevalece é um 

                                            
54 Como recorda Ludmer, os argumentos que questionam obras que são consideradas escândalos 
públicos giram sempre ao redor do uso de fundos públicos e do questionamento artísticos das obras 
(LUDMER, 2005, p. 83). 
55 Sainete é tanto uma peça dramática jocosa e de caráter popular que se apresenta no intervalo ou no 
final de uma outra peça, como é também uma obra teatral independente, de caráter cômico, com 
ambientes e personagens populares, em um ou mais atos. Fonte: Real Academia Española. 
56 Esse é o conceito de paródia desenvolvido por Hutcheon apud Carignano (2007). Contudo, 
desenvolveremos a ideia de paródia, a partir da ideia de profanação (Agamben), no tópico seguinte, com 
a análise das obras desses autores sobre Eva Perón. 
57 O conventillo é uma espécie de cortiço brasileiro. Onde muitas pequenas casas compartem pátios e 
corredores em comum. 
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incontrolável ataque às regras do mundo (CARIGNANO, 2007, p. 84). Vejamos um 

trecho que exemplifica esse ataque às regras do mundo: 

RAULITO 
[…] 
Pero a vos yo sí te quiero, 
no te quiero por la pija, 
¡te quiero de amor sincero 
y aunque Jesús me lo exija 
no te largo, sabandija! 
(COPI, 2002, p. 15) 

 

Segundo Carignano, na assimilação do gauchesco à cultura canônica e oficial 

argentina houve uma mudança profunda no gênero, que se transformou de relatos da 

marginalidade à apologia da submissão às leis do Estado. O gauchesco perdeu, assim, 

o seu sentido transgressor e politicamente subversivo. Copi, entretanto, subverte 

novamente esse novo gauchesco assimilado, saindo, dessa forma, da integração às 

leis do Estado para uma marginalização completa de um espaço fora de lei que envolve 

a todos os personagens (CARIGNANO, 2007, p. 86).  De acordo com Maria Moreno, 

Cachafaz é um retorno à gauchesca que reescreve ao Martín Fierro, de José 

Hernández, livro fundante da literatura argentina. Segundo Moreno: 

Si Fierro, el gaucho matrero, era corrido por los milicos, el Cachafaz los mata y 
se los come. Si Fierro soñaba fundar a campo traviesa con su amigo Cruz (…) y 
cantaba ‘Fabricaremos un toldo, / como lo hacen tantos otros, / con unos cueros 
de potro, / que sea sala y sea cocina. / ¡Tal vez no falte una china / que se 
apiade de nosotros!’, el Cachafaz le canta a su Raulito ‘te galopé como un potro 
/ y te regalé un costurero / grande, de razo pajizo / que le robe al tintorero. / ¡Y 
si quise enamorarme / es porque en el Matadero / es la gloria del matrero / ser 
adorado de un puto!’. Si Fierro, perdido el hombre que lo acompañaba en la 
travesía fuera de la ley (Cruz), se redime volviendo al pago y al Estado, al 
Cachafaz la ley lo acaba a balazos pero abrazado a su hombre, Raulito” (COPI, 
2010, p. 18). 

 

Assim, em Cachafaz, Copi inverte ao Martín Fierro e tudo que no texto 

fundacional era pânico homossexual e “dramas de armário criollo”, em Cachafaz se 

mostra em sua mais absoluta exterioridade (LINK, 2005, p. 356). Dessa forma, através 

da paródia há uma dupla desterritorialização: a profanação dos gêneros textuais 

(sainete e gauchesca) e a profanação temática do conteúdo da própria gauchesca 

(masculinidade). Se na gauchesca a sexualidade do herói era exacerbadamente viril, os 

compadritos copianos, na verdade, são os namorados: Cachafaz, que se faz passar por 

machão, o que o aproxima da misoginia do compadrito canônico, e Raulito, que alterna 
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entre os gêneros, em uma paródia festiva de todas as possibilidades de gênero.  

Raulito é mais uma loca copiana. Assim, a paródia dos compadritos pressupõe também 

uma crítica ao machismo rio-platense (CARIGNANO, 2007, p. 82). Observemos alguns 

trechos onde Cachafaz constrói a sua masculinidade, a partir da afirmação de uma 

“macheza” verdadeira, ainda que durma com outro homem: 

CACHAFAZ 
Soy um macho, no te olvides, 
[..] 
Mirá pibe, 
Por esta vez te lo passo 
¡hay menos putos que vos 
que me deben más de un tajo! 
[…] 
¡mas no te me des de guapo 
porque aquí el puto sos vos! 
(COPI, 2002, p.9) 
 
CACHAFAZ 
Soy un hombre de palabra 
Bajate la bombachita, que 
te la pongo hasta el alma. 
(COPI, 2002, p. 10) 

 

Além disso, há dois usos menores da língua, na peça. O uso que faz Cachafaz, 

que está marcado principalmente pela oralidade do arrabal e pelo lunfardo. E o uso 

menor dessa voz loca que é a voz de Raulito, também marcada pela oralidade, que 

alterna entre ideias de masculinidade e de feminilidade, contudo, com um predomínio 

do uso do feminino. Observemos dois trechos, o primeiro com a voz de Cachafaz, o 

segundo com a voz de Raulito: 

CACHAFAZ 
¡Yo me vuelvo con mi novia, 
que es una chica sincera, 
estoy harto ‘esta catrera 
pa’ no hablar de tus maneras! 
¡Yo no soy ninguna escoria, 
yo te he querido de veras! 
¡Y si te queda memoria 
cuando estés vieja y fulera 
ya te acordarás de mí! (COPI, 2002, p. 13) 
 
RAULITO 
¿Pero me querés decir 
de qué voy a trabajar? 
¡Ya me echaron de mucama 
tantas veces por la barba! 
¡Ser un puto es una carga, 
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vos lo sabés como yo! (COPI, 2002, p. 11) 
 

Encontramos, no primeiro trecho, duas palavras do lunfardo rioplatense catrera 

(cama) e fulera (algo ou alguém pouco útil). Além de uma oralidade carregada pela 

supressão de silabas como: pa’ (para), ‘esta (de esta). No segundo trecho, percebemos 

o uso do feminino para falar de si que se contrapõe à feminilidade tradicional pela barba 

que possui Raulito. 

A peça, entretanto, começa com Raulito acordando Cachafaz, acusando-o de 

preguiçoso. Cachafaz relata a noite anterior, brigas, bebedeiras, etc. Eles brigam. 

Cachafaz ameaça ir embora, mas Raulito convence-o a ficar. A polícia chega, procuram 

Cachafaz por roubo. Raulito dispensa o policial, recordando que o seu tio é o delegado. 

Raulito briga com a vizinha, acusa-a de “ter inveja do seu macho”. O coro das vizinhas 

diz que elas são mulheres decentes e que “Cachafaz é repelente de toda decência”. 

Acusam-no de roubos em toda a vizinhança. Raulito diz que tudo é calúnia porque ela é 

inteligente, está com um homem excelente e tem comida abundante. Sabemos que a 

comida abundante é mentira, pois todos no conventillo passam fome, as outras partes 

dependem do leitor. Os policiais voltam com uma ordem judicial. O coro de vizinhas 

pede a prisão de Cachafaz, Raulito afia uma faca e entrega a Cachafaz. Cachafaz 

declara-se para Raulito. O coro de mulheres pede a morte dos dois. Raulito reza por 

seu homem: 

Ay, Jesús, te lo suplico, 
y a ti, la Virgen de Fátima, 
les prometo un abanico 
para el día de las ánimas; 
y nunca he jurado en vano, 
¡si me han destrozado el ano 
yo siempre fui la inocente! 
(COPI, 2002, p. 30-31) 

 

Nessa oração de Raulito, vemos a voz da loca que se utiliza de desculpas e 

truques para manter contato com as divindades em que acredita, ainda que esse reino 

não esteja permitido a ela, como veremos. Cachafaz mata aos vigilantes, o coro das 

vizinhas acusam-no de ter sujado para sempre a fama do conventillo, dizem que eles 

são a vergonha do Uruguai e que a polícia irá arrasar tudo como vingança. Raulito diz 

que elas estão “ciumentas da valentia do seu homem”, e o coro dos vizinhos dá razão a 

Cachafaz, pois “matar um policial é um bom exemplo para os garotos”. Os homens 
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solidarizam-se porque ele vingou uma ofensa que foi feita contra sua mulher (Raulito): 

“Cachafaz, ya somos vários” (COPI, 2002, p. 35). Cachafaz diz que “as mulheres sem 

pinto estão fartas deles”. Raulito propõe uma revolução. Os vizinhos o apoiam, as 

vizinhas não. As vizinhas querem enterrar o cadáver quando Raulito rejeita a ideia do 

enterro, o que dará início a uma desmesurada antropofagia que transformará o 

conventillo em uma açougue de carne humana, especialmente de policiais. Cachafaz 

faz um discurso que convence as mulheres à participarem do banquete de carne 

humana. Nesse discurso há uma ironia tanto sobre os papeis de gênero e de classe, 

quanto sobre a origem do desejo homossexual. 

escuchenmé este discurso:  
!la vida sigue su curso  
pero tambien es fagina!  
!No será porque los hombres  
no tengan una vagina!  
!Que somos machos o minas,  
que somos ricos o pobres!  
[…] 
La esencia de la mujer  
es de haber nacido rica,  
¡así hacen hijos maricas  
pues se olvidan del querer! 
(COPI, 2002, p. 39-40) 

 

Há uma briga entre homens e mulheres no cortiço que passa pelos papeis de 

gênero que se esperam dos dois grupos. Cachafaz propõe paz para que todos saiam 

do lugar onde vivem. Raulito pede o anel do policial morto à Cachafaz como sinal de 

compromisso, Cachafaz dá o dedo inteiro do policial. Ocorre uma festa no conventillo, 

as vizinhas, antes moralistas sobre o casal, agora festejam. Fim do primeiro ato. 

O segundo ato começa com o cortiço tendo virado um açougue. Há pedaços de 

carne pendurados em ganchos em todas as partes. Cachafaz chega com mais um 

corpo e extremamente ferido, Raulito ajuda-o. Cachafaz pergunta quantos são os 

mortos, Raulito responde que são dezessete sem contar com o fofoqueiro, o padre e o 

proprietário do conventillo. Os homens que morrem, portanto, são todos representantes 

de algum poder. Todos os vizinhos, estão abastecidos de carne. Cachafaz diz que eles 

deveriam ir pra Buenos Aires, tentar uma vida de tango. Raulito diz que eles devem 

ficar porque agora têm um negócio do qual podem viver decentemente, a venda da 

carne de policiais. Trata-se, obviamente, de uma crítica às forças policiais argentinas e 



72 

 

aos seus aliados. Chega um policial e Raulito descobre que o último policial morto era 

seu tio, que lhes dava proteção. Aparecem almas penadas que reclamam por uma 

sepultura. Cachafaz não dá importância, diz que matou pra comer e que os ossos já 

foram dados aos cachorros. As almas perguntam se ele não tem medo do inferno, ele 

responde que maior inferno do que o mundo em que sempre viveu é impossível de se 

imaginar. Observemos o que diz Cachafaz às almas: 

¡Son ustedes los suertudos,  
ánimas que lleva el aire 
cantando en cañaverales 
 o rodando entre los yuyos!  
!No necesitan comer,  
están lejos de la sangre!  
Aquí el infierno es el hambre.  
El comerse a un bicho malo  
como lo fueron ustedes  
no tienen nada malo,  
al contrario, ¡es muy decente!  
¡Mastique el que tenga dientes! 
 (COPI, 2002, p. 58) 

 

A antropofagia dos personagens provocam desordens na natureza: os cachorros 

começam a falar, chove escorpiões, os canos de esgoto quebram e enchem o pátio de 

dejetos. Começam raios, trovões e chuvas. Raulito diz que eles estão amaldiçoados. 

Cachafaz responde que maldição não é coisa rara, raro é a bendição. Cachafaz volta a 

comer sem preocupação quando as almas penadas reaparecem. A mãe-alma-penada 

de Cachafaz pede que o filho peça perdão por ter comido carne humana, Cachafaz a 

rejeita e diz que comerá até Deus. Vejamos: 

Aquí ya no se trata más 
de salvar o no la piel  
de garras de un Dios rapaz  
ni menos de perdonarlo,  
conventillo ‘el medio mundo,  
invención de un Dios inmundo,  
!lo devoramos a Él! 
(COPI, 2002, p. 60)  

 

Raulito concorda “que eles comam a Deus, assim terminaria a briga entre ateus 

e padres”. As almas jogam uma maldição: cada vez que ambos tocarem em carne, 

humana ou animal, seus corpos queimarão. Raulito queima a mão imediatamente. 

Cachafaz não se importa, porque a morte foi o que eles já viveram. Raulito diz que eles 

farão dinheiro em circos ambulantes, que serão monstros monstruosos muito mais 



73 

 

humanos. Cachafaz propõe um acordo com as almas, sua morte em troca do fim da 

maldição sobre o conventillo. As almas penadas aceitam o acordo, entretanto Raulito 

não terá um lugar no céu. No reino deles, só existem homens e mulheres, e “mulheres 

de bigode” não tem acesso. Assim, a religiosidade a que se dedica Raulito é a mesma 

que rejeita a sua presença. Cachafaz não aceita o acordo. Ele preferem irem juntos ao 

inferno e, por isso, continuarão a comer policiais mesmo em chamas. Dizem que 

comerão até o diabo. As vizinhas querem ir ao inferno, “é uma oportunidade de viajar, 

de conhecer outros lugares”. As almas penadas vão embora e a carne já não queima. O 

sol aparece, a vida melhora novamente. Raulito diz que eles triunfaram sobre o 

demônio. Aparece novamente a polícia, Cachafaz é baleado e Raulito pede que ele o 

esfaqueie para que morram juntos. Os homens lamentam a morte de um homem 

sincero. Raulito diz: 

¡Me llevás como dormida!  
¡Siento el puñal en la herida,  
es la herida de mi macho!  
(COPI, 2002, p. 72). 

 

Cachafaz responde que esse papel masculino é uma mentira inventada pelo 

tango. Raulito sabe, mas diz que há confusões que ele gosta de frequentar. Por fim, 

morrem os personagens e a ideia de uma sexualidade natural. O tango é mais um 

dispositivo de gênero. 

 

2.3.2. Sobre El chorreo de las iluminaciones en el combate bicolor, Acreditando 

en tancredo, El portuñol en la poesía e Nuevas escrituras transplatinas 

 

O poema El chorreo de las iluminaciones en el combate bicolor pertence ao 

último livro de Perlongher, que tem o mesmo nome do poema, publicado em 1992. 

Nele, a experiência neobarrosa age desterritorializando a linguagem comunicativa, e os 

ecos de vozes locas agem desterritorializando o cânone literário argentino como 

literatura maior.  

O poema insere-se numa tradição argentina, que envolve Julio Cortázar, Ricardo 

Piglia e outros, a qual toma o boxe como matéria literária. Perlongher, entretanto, toma 

o espetáculo do boxe, através de várias vozes que são entrecortadas, como um 
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espetáculo barroco e sensorial, onde a voz da loca opera uma ruptura que revela o 

desejo (homoerótico) que parece sublimado nas outras vozes. 

A primeira voz trata-se de um eu-lírico sensorial, uma voz que circula o cenário 

da luta antes que ela aconteça, desde o alto dos refletores à plateia, que percorre os 

olhos dos lutadores, os sons do gongo e dos espectadores, as cores e os músculos dos 

corpos dos lutadores (um branco e um negro), os detalhes do cinturão e das mantas, 

que vê o ritmo, a dança dos pés, o enrijecimento dos músculos, as estratégias de 

defesa e o barroco da luta de boxe. Vejamos um trecho: 

Eriza su musculatura 
el huevo chirle, unos champués mamados en la floresta 
de piernas ágiles y fibrosas la danza del empeine 
atizan pero embarrocan como in invisibles hilos 
enmadejaran el ritmar donde las pulsiones ya no pueden 
consigo y se encabritan fabulando la inminencia 
de lo eminente, del sopapo rayano en la revelación (PERLONGHER, 2009, p. 
227) 

 

Surge uma outra voz, que fala a partir da plateia onde a luta já começou, uma 

voz também sensorial, atenta aos nervos, às pálpebras, às pomadas, às manchas roxas 

da cara dos lutadores. Uma voz de plateia inquieta que não se doma com a queda dos 

lutadores e nem com os gestos dos punhos. 

Mais uma voz, então, que olha tanto para a luta como para a plateia, que 

observa os cordões das sapatilhas, os corpos suados nas cordas, a queda e o cheiro 

cadavérico dos corpos dos lutadores, a angústia da plateia, os olhos da plateia sobre os 

corpos dos lutadores, sobre a nunca dos espectadores à frente. Os espectadores 

contemplam a luta, sabem que um vacilo significa a derrota, cheiram o medo dos 

lutadores, veem a dilatação das narinas, a pausa do árbitro, a limpeza dos ferimentos, 

as dentaduras cuspidas. O eu-lírico já sabe que o lutador branco que dá saltos 

alucinados no intervalo beijará, no round seguinte, a lona. 

Surge uma voz que é metalinguística, que diz ser a sua voz um canto, que 

invoca divindades, e não um conto que implica uma moral da história. Uma voz que é 

pura iridescência. Essa é a voz da loca, que não sublima o desejo erótico daquela luta. 

A loca diz simpatizar com o negro pelo que há debaixo da sua roupa. Ela quer ser 

espirituosa, mas o suor a enlouquece. A loca prefere o negro, mas o branco tinha 

comprado o árbitro e ganha a luta por pontos. Ela não gosta do riso vencedor do 
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branco, quer esmagá-lo. O negro, então, ataca. Ela está satisfeita. Os lutadores brigam, 

a loca está atenta ao contato dos corpos, a mão de um deles na bunda do outro, ela 

quer participar dessa confusão, que é antes de tudo erótica. Vejamos um trecho: 

Simpatizamos con el negro, por lo que hay abajo de su slip. 
Queremos ser espirituales, mas su sudor nos vuelve locos. 
Es el denuedo de Genet: batirse con un negro en la espesura. 
Deseamos volvernos como él, en un descuido se nos roba 
al voleo de los castañetazos de los dientes la anchura de un 
camelo. Nunca seremos africanos, mas nuestras simpatías son 
raciales.  
[...] 
Por qué eso? 
Por que es de gladiadores ese gesto? 
Por que él en su sombría incertidumbre 
No atina a reventarle y desea a cambio 
Encender los riñones del deseo? (PERLONGHER, 2009, p. 234). 

 

A voz da loca, então, alucina e imagina não mais a luta; agora é apenas sexo. 

Nada mais está sublimado, os lutadores transam. Parte da plateia está em êxtase, parte 

está angustiada. O triunfo agora é daquele que invade o ringue e participa dessa nova 

luta de corpos com os lutadores. Vejamos: 

Los ardores del que lo ensaliva enguantado 
para bajar el short ríspido auxilio exigen los dientes 
pues la tiene vendadas y no acierta a rasgar el tenue látex 
que lo separa de la epifanía 
[…] 

El triunfo es 
del  astuto, del que consigue traspasar 
empolvado las cuerdas y encontrar bajo el ring 
una coloide consistencia (PERLONGHER, 2009, p. 236). 

 

Em seguida, a loca sai do delírio, vê agora somente luta. Ela vai para o vestiário 

do negro e instala-se na sombra das estantes. A loca ironiza o tamanho das estantes, 

diz que são grandes como os armários das sexualidades sublimadas. Ela espreita pelos 

vapores da ducha, percorre o vestiário, cheira as meias do lutador e sente o cheiro da 

merda dele. 

A loca vai embora, não sabemos se o vestiário foi mais um deliro ou não. Na rua, 

seguem-na. Sempre há alguém saindo “bêbado” de um bar ou alguém que ela, vesga, 

olhou demais no banheiro. Na rua o desejo não cessa, não há mais espaço para 

sublimações. Vejamos um trecho: 

Siempre hay alguno que nos sigue, observa 
nuestros más nimios movimientos, sabe lo flojo del 
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talón, nos caga 
a piñas en el baño. 
Demasiado de cerca lo vimos orinar. 
Con qué delicadeza se sobaba el prepucio (PELONGHER, 2009, p. 240). 

 

Sobre a importância do portunhol na obra perlongheriana, podemos dizer que 

essa língua menor serve ao autor não só como matéria de experimentação poética, 

mas também como crítica literária e como modo de enunciação. Suas teorizações sobre 

o portunhol encontram-se principalmente em entrevistas e em ensaios. Em duas 

entrevistas distintas, por exemplo, declara que “utiliza o portunhol como um jogo de 

distorções que serve à desterritorialização do português e do espanhol” 

(PERLONGHER, 2004, p. 235) e que em seus dois primeiro livros Austria-Hungría 

(1980) e Alambres (1987) há uma grande quantidade de poemas que está marcado 

pelo uso dessa língua menor (PERLONGHER, 2004, p. 284). Contudo, nos ensaios é 

onde podemos encontrar suas melhores e mais longas teorizações sobre o uso dessa 

interlíngua. 

El portuñol en la poesía (1984) e Nuevas escrituras transplatinas (1988) são 

ensaios que foram apresentados oralmente em conferências com o autor – no Encontro 

dos Professores de Espanhol do Estado de São Paulo e na Bienal de São Paulo, 

respectivamente – para depois serem publicados em revistas e livros. Assim, em 

ambos, o autor situa a sua fala a partir do uso dessa interlíngua58.  Nesses ensaios, 

Perlongher analisa obras de Oswald de Andrade (Serafim Ponte Grande), Haroldo de 

Campos (Galaxias), Héctor Olea (Capitulo Decapitado), além da sua própria poesia, 

especialmente o poema Acreditando en Tancredo, fornecendo, inclusive, algumas 

chaves de leitura do poema. A partir dessas análises, percebe que há dois usos 

distintos do portunhol: um uso do portunhol como interferência, ou seja, percebe-se 

uma separação entre as duas línguas (Haroldo de Campos); e um outro uso, que é 

também o seu, onde o portunhol é utilizado como uma dupla significação, onde apela-

se para palavras que tem significações diversas ou ressonâncias próximas em ambas 

as línguas. (PERLONGHER, 2004, p. 247-257). Além disso, afirma que o portunhol 

                                            
58 Segundo Moura Ferro, na impossibilidade de absorver por completo a língua local do exílio, o 
português, Perlongher se reterritorializa entre os dois idiomas, passando a servir-se do portunhol tanto 
como instrumento de comunicação como possibilidade de experimentação poética (MOURA FERRO, 
2010, p. 83). 
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encontra sua genealogia no incessante fluxo de populações lúmpenes, que se 

deslocam pelas fronteiras, ao sabor das violências dos Estados Nacionais. É, portanto, 

uma língua de uma minoria marginalizada, que naquela época servia também como 

língua franca entre exilados acadêmicos, onde se percebe a presença do lunfardo na 

gíria e da gíria no lunfardo. Assim, essas línguas menores, essas malas lenguas 

socavam e perturbam a fixidez e o esplendor das línguas maiores, dos modos oficiais 

do bem dizer e do bom escrever (PERLONGHER, 2004, p. 241-246). 

De acordo com Perlongher, o poema Acreditando en Tancredo, começa sendo 

gauchesco e logo se barroquiza, terminando em um tipo de escritura graffitti. O uso do 

portunhol, seguindo uma chave de leitura do próprio autor, aparece no título do poema, 

que também se repete ao final de cada estrofe. “Acreditando” é, portanto, utilizando no 

sentido do português do verbo acreditar e no sentido do espanhol do verbo “por 

dinheiro na conta”. Igualmente, Tancredo refere-se ao nome do político que era uma 

esperança para o fim da ditadura brasileira, mas também se utiliza como o espanhol tan 

credo, credo que tanto pode ser uma oração quanto um conjunto de crenças, uma 

ideologia de uma coletividade (PERLONGHER, 2004, p. 252); nesse caso, a crença 

brasileira que através da luta partidária, da ideologia democrática e de Tancredo Neves 

sairíamos, como efetivamente aconteceu, da ditadura militar. Assim, como já foi dito, 

Perlongher utiliza-se do portunhol para criar um duplo sentido que percorre todo o 

poema. Vejamos um trecho: 

El que en la cuenta acredita 
del candidato amigable 
descubre, cuando ya es tarde, 
que se le ha ido la guita (PERLONGHER, 2004, p. 252). 

 

Uma das possibilidades de leitura do poema, que nos parece mais razoável, é 

enxergá-lo, como faz Gabriela Moura Ferro, como uma sátira da situação política 

brasileira, mais precisamente na aposta brasileira na eleição de Tancredo Neves como 

um modo viável de empreender a transição e a abertura democrática (MOURA FERRO, 

2010, p. 112). Contudo, o embarrocamento da língua, o uso de mexicanismos, de 

palavras do criollo e do portunhol, de vozes masculinas que se transformam em 

femininas e vice-versa, de vozes locas, impossibilitam uma leitura única. Assim, é tão 
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difícil dar um sentido ao poema que uma dessas muitas vozes menores também parece 

duvidar do próprio poema: 

Y no nos hemos perdido en el enredo 
porque ya lo empezamos complicado 
Acreditando en Tancredo (PERLONGHER, 2004, p. 255). 

 

Assim, as línguas menores, as vozes das locas, funcionam desterritorializando a 

Nação-território e a Nação-língua. São profanatórias, como veremos em seguida. De 

acordo com Klinger, a retórica da profanação da nação, cujo centro é a língua, toca o 

limite do literário. É, portanto, uma forma parricida que escreve contra o pai literário da 

pátria (KLINGER, 2012, p. 115). 

 

2.4. As vozes profanatórias de Néstor Perlongher e Copi 

Os que melhor entenderam a junta histórica de amor e morte foram os 
homossexuais. Todos se imaginam fornicando loucamente com Evita. Eles a 
chupam, a ressuscitam, a enterram, enterram fundo nela, a idolatram. São Ela, 
Ela até a exaustão (ELOY MARTÍNEZ, 1996, p. 172) 

 

Evita queria apagar o sexo de sua imagem histórica e em parte o conseguiu. As 
biografias escritas depois de 1955 guardam um respeitoso silêncio sobre esse 
ponto. Só as bichas loucas da literatura a inflamam, a desnudam, bolem com 
ela [...] Elas a possuem, a apalpam, se entregam a ela. Mas afinal de contas, 
não foi isso o que Evita pediu que o povo fizesse com sua memória? (ELOY 
MARTÍNEZ, 1996, p. 175) 

 

No direito romano, de acordo com Giorgio Agamben, todas as coisas que 

pertenciam de algum modo aos deuses eram consideradas sagradas ou religiosas, 

estando, portanto, subtraídas do livre uso e do comércio dos homens. Consagrar, dessa 

forma, significava a saída dessas coisas da esfera do direito humano, enquanto 

profanar significava restituir ao livre uso dos homens aquilo que agora era de 

propriedade exclusiva da esfera do sagrado (AGAMBEN, 2009, p. 44-45).  

A partir disso, podemos entender o conceito de profanação como a experiência 

para devolver à comunidade humana aquilo que historicamente foi subtraído do uso 

comum através da sacralização. (AGAMBEN, 2007, p. 10). Profanar é, portanto, 

desterritorializar uma ideia ou um uso sagrado/hegemônico, para reterritorializar novos 

usos e novas ideias não hegemônicas; ou seja, profanar não significa simplesmente 

abolir e cancelar separações, significa, ao contrário, aprender a fazer novos usos e a 
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brincar com eles (AGAMBEN, 2007, p. 67). Obviamente, toda profanação pode ser 

cooptada por outros dispositivos, o que a faria perder o seu potencial de 

desterritorialização.  Segundo Agamben: 

A profanação não restaura simplesmente algo parecido com um uso natural, 
que preexistia à sua separação na esfera religiosa, econômica ou jurídica. A 
sua operação [...] é mais astuta e complexa e não se limita a abolir a forma de 
separação para voltar a encontrar, além ou aquém dela, um uso não 
contaminado. [...] O comportamento libertado dessa forma reproduz e ainda 
expressa gestualmente as formas da atividade de que se emancipou, 
esvaziando-as, porém, de seu sentido e da relação imposta com uma 
finalidade, abrindo-as e dispondo-as para um novo uso (AGAMBEN, 2007, p 
66). 

 

A profanação, portanto, pressupõe a existência do sagrado. Por isso, profanar é 

tocar no sagrado para libertá-lo e para libertar-se. Contudo, não havendo possibilidade 

para que um uso antigo seja recuperado integralmente, o resultado dessa ação é 

sempre um novo uso esvaziado do sentido sagrado. Assim, a profanação indica um ato 

pelo meio do qual algo que havia sido separado na esfera da religião e do sagrado volta 

a ser restituído ao livre uso dos homens (AGAMBEN, 2007, p. 8-10). 

De acordo com o que se pretenda restituir ao uso humano, existiriam três formas 

de profanação: através do tocar, onde há um contágio profano, um tocar que é 

suficiente para operar uma desterritorialização (AGAMBEN, 2007, p. 59); através do 

jogo, de um devir-criança, onde o objeto a ser profanado é utilizado de forma totalmente 

incongruente com o sagrado, o jogo, assim, é aquilo que libera e desvia a humanidade 

da esfera do sagrado (AGAMBEN, 2007, p. 60); através da paródia, que torna ridículo, 

cômico ou grotesco o que para os outros é sério (AGAMBEN, 2007, p. 11)59. 

Isto posto, pretendemos aqui entender como a ideia da profanação serve para 

desterritorializar os dispositivos de gênero e de sexualidade em que foi inscrito 

canônica e hagiograficamente o corpo de Eva Perón. Entendemos, portanto, a 

profanação como um contra-dispositivo, como linhas de fuga de desterritorialização, das 

tecnologias/dispositivos de gênero e de sexualidade. 

                                            
59 Agamben também estabelece uma diferença entre secularização e profanação. Segundo este, 
secularizar é uma forma de remoção que mantem intacta as forças, restringindo-se a deslocar de um 
lugar para outro; enquanto, profanar implica uma neutralização daquilo que profana. Há uma 
desauratização. Seculariza e profanar são portanto operações políticas, mas a primeira tem a ver com o 
exercício do poder, enquanto a segunda desativa os dispositivos do poder (AGAMBEN, 2007, p. 60-61). 
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Além disso, entendemos que o conceito de profanação, através da paródia e das 

línguas menores, serve também para desmontar a estrutura de alguns gêneros textuais 

que compõem o cânone literário. Assim, a profanação entra nessa dissertação em um 

duplo uso: a profanação de conteúdos, principalmente de mitos e símbolos nacionais, 

como vimos na análise de Cachafaz, entendido como uma paródia de Martín Fierro; a 

profanação da forma literária, seja pela desterritorialização de determinados gêneros 

canonizados pela crítica e pela historiografia literária, como também vimos em 

Cachafaz, entendido como paródia do sainete e do gauchesco; seja pela 

desterritorialização da própria linguagem, como vimos a partir da ideia de 

línguas/literaturas menores. Também podemos imaginar que a ideia de profanação do 

cânone literário serve para devolver os textos aos leitores, para que novas formas de 

leituras, não homogêneas e não sacralizadas pelas instituições literárias, possam surgir. 

Contudo, seguindo as pistas fornecidas por Tomás Eloy Martínez, que constam 

na epígrafe desse tópico, centrar-nos-emos nesse capítulo na ideia de profanação do 

mito Eva Perón. Assim, em Copi e em Perlongher, a paródia aos gêneros e às 

sexualidades fixas e naturalizadas serve à profanação dos dispositivos/tecnologias de 

gênero e de sexualidade, assim como o uso que seus textos fazem de línguas menores 

servem à profanação das estabilidades da língua maior, das estabilidades da língua 

literária60. Além disso, como já vimos anteriormente, o próprio neobarroco 

perlongheriano61 e a quebra da ordem antológica copiniana servem à profanação da 

forma literária. Assim, a profanação do improfanável, segundo Agamben, é a tarefa 

política da geração que vem (AGAMBEN, 2007, p. 71) pois cria pontos de fuga que são 

o início de uma nova política (AGAMBEN, 2009, p. 14-15). Entendemos, portanto, os 

textos desses autores como atividades poéticas e políticas que, através da profanação, 

devolvem à Eva Perón um corpo dessacralizado e uma sexualidade alucinada. Por isso, 

concordamos com Barthes, a literatura, quando é dessacralizada, torna-se uma das 

grandes atividades humanas (BARTHES, 2008, p. 196-197), já que no sacralizado as 

determinações históricas são sublimadas e naturalizadas (BARTHES, 2001, p. 167). 

                                            
60 De acordo com Ludmer, somente as narrativas de inflexões minoritárias servem à profanação do 
sistema literário e das narrativas nacionais (LUDMER, 2010, p. 163). 
61 Como afirma Perlongher, o neobarroco é uma lepra criadora lezamesca que mina ou corrói os estilos 
oficiais do bem dizer, o neobarroco é a desterritorialização dos estilos oficiais – o realismo e suas 
derivações, como a poesia social (PERLONGHER, 2008, p. 93). 



81 

 

De acordo com Ludmer62, as profanações artísticas produzem escândalos 

públicos porque são atividades culturais-econômicas-estéticas-literárias ao mesmo 

tempo, e aqueles que procedem por esse caminho são tidos como escritores malditos 

que encarnam algum tipo de mal, por exemplo, a destruição da família tradicional. 

Portanto, as profanações e as blasfêmias latino-americanas, como veremos, não só 

produzem escândalos públicos e contagiam com seu mal àqueles que as escrevem, 

como também forçam o limite do dizível e, portanto, do literário (LUDMER, 2010, p. 166-

167). 

Sobre Eva Perón, há uma grande quantidade de textos63 biográficos, ficcionais, 

cinematográficos, plásticos, jornalísticos, fotográficos, etc que interpelam a sua figura. 

Geralmente, eles são lidos dicotomicamente como textos peronistas ou textos 

antiperonistas. Entretanto, todos esses textos são redundantes e remetem 

constantemente uns aos outros (ROSANO, 2006, p. 59) e tentam, de um modo ou de 

outro, bordejar uma verdade histórica (CORTÉS ROCCA, 1998, p. 7). 

                                            
62 Ludmer estabelece uma distinção entre transgressão sexual e profanação da qual não concordamos. 
Segundo esta, já não há mais transgressão sexual, pois hoje tudo pode ser dito. Entretanto, a partir do 
silenciamento e do apagamento que sofrem livros que transgridam o gênero e a sexualidade, como 
veremos no próximo capítulo, percebemos que, ainda que tudo possa ser dito, nem tudo pode ser lido, 
fato que contraria a afirmação de Ludmer. Assim, continuamos achando que as 
transgressões/desterritorializações de gênero e de sexualidade ainda servem à profanação. 
63 Conseguimos catalogar textos de Américo Ghioldi (El mito de Eva Duarte, 1952), Abel Posse (La 
pasión segun Eva, 1995), Alan Parker (Evita, 1995), Alicia Dujovne (Eva Perón, la biografia, 1995), Alicia 
Borinsky (Mina cruel, 1989), Borges (El simulacro, 1960), David Viñas (La señora muerta, 1963), Cortázar 
(El examen, 1950), Copi (Eva Perón, 1970 e La Internacional Argentina, 1988), Daniel Herrendorf (Evita, 
la loca de la casa, 2003), Edgardo Cozarinsky (Star quality, 1990), Eduardo Mignona (Evita, quien quiera 
oír que oiga, 1983), Eloy Martínez (La novela de Perón, 1985 e Santa Evita, 1995), Erminda Duarte (Mi 
hermana Evita, 1972), Eva Perón (La razón de mi vida, 1951 e Mi mensaje, 1952), Fleur Cowles (Bloody 
Precedent, 1952), Guillermo Saccomanno (Roberto y Eva, historia de un amor argentino, 1989), José 
Pablo Ferinmann (El Cadáver imposible, 1992), Juan Carlos Desanzo (Eva Perón, 1995), Juan Carlos 
Onetti (Ella, 1953), Juan Schroeder (Evita, s/d), Laura Casabé (El hada buena, 2010), Leonidas 
Lamborginhi (Eva Perón en la hoguera, 1972), Lilian Lagomarsino (Y ahora… hablo yo, 1996), Maria 
Elena Walsh (Eva, 1976) Marie Langer (El libro negro de la segunda tiranía, s/d e El niño asado y otros 
mitos sobre Eva Perón, 1966), Mario Szichman (A las 20:25 la señora entró en la inmortalidad, 1980), 
Martínez Estrada (¿Qué es esto? Catilinaria, 1956), Mary Main (La mujer del látigo, 1952), Marysa 
Navarro (Evita, 1981), Monica Ottino (Evita e Victoria, 1990), Norberto Gallaso (Yo fui el confesor de Eva 
Perón: conversaciones con el padre Hernán Benítez, 1999), Paco Jamandreu (Evita fuera del balcón, 
1981), Pedro Ara (El caso Eva Perón, 1974), Perlongher (Evita vive, 1975, El cadáver, 1980, e El cadáver 
de la nación, 1989), Pierina Dalessi (La historia de Eva Perón, s/d), Raúl Damonte Taborda (¿Adónde vá 
Perón? De Berlín a Wall Street, 1955 e Ayer fue San Perón: 12 años de humillación argentina, 1955), 
Rodrigo Fresán (El único privilegiado, 1991) Rodolgo Walsh (Esa mujer, 1965), Román Lombille (Eva, la 
predestinada, 1955), Tim Rice e Andrew Lloyd (Evita, 1979), Tristán Bauer (La tumba sin paz, 1997), 
Tulio de Micheli (El misterio de Eva Peron, 1987), Vera Pichel (Evita íntima y testimonio vivos, 1994) e 
Washington Cucurto (Cosa de negros, 2003). 
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Nos principais textos antiperonistas (Mary Main, Fleur, Ghioldi, Martínez Estrada 

e Taborda) prevalece uma imagem de Eva Perón como aventureira, ambiciosa, 

ressentida, egoísta e hipócrita (NAVARRO, 2007, p. 19). Contudo, neles, há uma 

inversão dos padrões de gênero, Eva é sempre forte e masculina; Perón é sempre 

débil, temeroso e feminino (ROSANO, 2006, p. 126). A maior parte desses livros é da 

década de cinquenta e apresenta-se como “a história verdadeira de Eva Perón”, 

entretanto, neles não constam fontes e nem bibliografias que atestem a “verdade” do 

que é dito (ROSANO, 2006, p. 43).  

Analisemos, por exemplo, o caso da famosa peça teatral Evita, da Broadway, de 

Tim Rice, de 1979. O programa da peça afirma que o espetáculo trata da “verdadeira 

história de Eva Perón”. As projeções de cenas “reais”, igualmente servem para 

reafirmar essa suposta veracidade. Assim, a partir da peça, aqueles espectadores que 

desconhecem a história argentina, aceitam, como verdade, que Eva Perón é uma 

mulher dominadora e alpinista social, enquanto Perón é um marido manipulável e 

submisso. Da mesma forma, aceitam como verdade que o cantor de tango é na 

verdade um rumbeiro e que o ritmo tradicional argentino é o batuque brasileiro 

(NAVARRO, 2007, p. 16). 

Nos principais textos peronistas (Erminda, Eva Perón, Dalessi, Gallaso) 

prevalecem a imagem de santa, que sacrificou sua vida pelo povo, e/ou a imagem da 

revolucionária, que estava empenhada para que triunfasse a justiça social (NAVARRO, 

2007, p. 19). Contudo, seja santa e/ou revolucionária, essas narrativas estruturam-se 

principalmente a partir de um modelo hagiográfico, onde encontramos: uma 

sexualidade sublimada, através da infertilidade e do apagamento do desejo sexual; um 

corpo tátil, que entra em contato com doentes, que se expõe ao contágio, mas que é 

protegido por sua fé (SUSTI, 2007, p. 132); a própria enfermidade entendida como 

calvário e via crucis que purifica o corpo (SORIA, 2005, p. 175); a claridade e a 

brancura da pele, que irradia luz e que parece desmaterializar o corpo (SUSTI, 2007, p. 

125); o consumo de pouca comida e a função de prover o suporte material de setores 

marginalizados (SUSTI, 2007, p. 123); a preservação do corpo, através do 

embalsamamento, que marca o triunfo do corpo sobre a morte e que espera o dia da 

ressurreição (SUSTI, 2007, p. 139); os milagres e a germinação da vida em todos os 
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lugares onde o seu cadáver é escondido (SUSTI, 2007, p. 144); comunicação com 

Deus, Evita como intermediaria entre o povo e a divindade (SUSTI, 2007, p. 145); etc. 

A canonização laica64 da figura de Eva Perón foi um projeto do governo 

peronista, que se iniciou antes da morte de Evita, e que funcionava a partir dos meios 

de comunicação, das artes e das instituições de ensino, onde ela foi recriada como uma 

santa, através de todos os tópicos hagiográficos que pontuamos anteriormente. Evita, 

nos livros escolares, por exemplo, aparecia em um desenho com uma auréola rodeada 

de anjos, em outro uma criança rezava para ela: “Madrecita nuestra, que estás en los 

cielos [...] Hada buena que ríes entre los ángeles” (SUSTI, 2007, p. 150). Obviamente, o 

processo de santificação de Evita implicou uma des-sexualização e uma des-

libidinização do seu corpo, onde todas as marcas da sua complexa e terrenal 

personalidade foram apagadas na construção de uma figura homogênea e idealizada 

(SORIA, 2005, p. 168).  

Vejamos, por exemplo, o livro La Razón de Mi Vida65, a autobiografia que Evita 

assinou, mas não escreveu, e que se tornou livro obrigatório nas escolas primárias, 

secundárias e nas universidades argentinas (SUSTI, 2007, p. 151). A obra é um relato 

dos anos de luta política de Evita junto a Perón. Logo não há uma memória do começo 

da sua vida, da sua infância e nem da sua adolescência. O texto, portanto, não 

aproveita a oportunidade para esclarecer aspectos duvidosos da sua biografia. Trata-

se, na verdade, de um livro de propaganda política de modelo melodramático e 

hagiográfico, em que Eva assume a tarefa política como um dom, um sacrifício, “que 

aceita com a resignação de quem está acostumada a ser vítima” (ROSANO, 2006, p. 

47-48). Evita é apresentada como uma jovem que sente as injustiças da vida na própria 

pele, mas que não tem forças para traduzir essas experiências em ações. Perón, ao 

                                            
64 A canonização laica de Evita funcionou tão bem que parte da população começou a exigir sua 
canonização pelo Vaticano. Entre maio de 1952 e julho de 1954, o Vaticano recebeu quase quarenta mil 
cartas atribuindo a Eva milagres e exigindo que o Papa a canonizasse. Não funcionou (SORIA, 2005, p. 
184). 
65 O livro foi um projeto do ghost-writer espanhol Manuel Penella de Silva, que o escreveu a partir de 
entrevistas com Eva Perón. A versão de Penella foi revisada e modificada a pedido do próprio Perón, a 
cargo agora de Raúl Apold, que era na época diretor da Subsecretaria de Informações. O texto foi 
publicado em 1951, menos de um ano depois da morte de Eva (SUSTI, 2007, p. 50) e imediatamente 
converteu-se em um best-seller. Segundo Susana Rosano, hoje todos os críticos reconhecem que Eva 
“assinou” o livro. Além disso, o estilo e as ideias coincidem com os numerosos discursos de Evita. Assim, 
o livro é um verdadeiro catecismo em que se constrói a imagem de Evita como mulher de Estado 
(ROSANO, 2006, p. 91). 
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modo do Deus cristão, é a sua conversão, é o seu “dia maravilhoso”. É ele que organiza 

esses sentimentos e os direciona para uma ação social. Dessa forma, Evita constrói 

sua imagem como a da mulher abnegada, que, através do amor e não da racionalidade 

política, tudo faz pelo seu Deus-marido-general e pelo povo. O livro tenta ser uma 

espécie de manual de conduta para as mulheres peronistas (ROSANO, 2006, p. 55). 

Assim, ainda que Evita ocupe postos (não-oficiais) no governo peronista, antes 

exclusivos dos homens, o faz retoricamente sempre a partir de um lugar de submissão. 

O mito oficial peronista e o mito antiperonista, portanto, compartilham os mesmos 

valores. Os elogios de um e as acusações de outro sempre se estruturam a partir da 

feminilidade, da sexualidade, da educação e da relação mística com as massas 

(ROSANO, 2006, p. 94), contudo, ambos abolem a complexidade dos atos humanos, 

confere-lhe uma essência e organizam um mundo sem contradições, que é próprio do 

discurso mítico (BARTHES, 2001, p. 163). 

Entretanto, essa leitura dicotômica, que serve para uma parte dessa produção 

literária, não dá conta da complexidade de uma parte considerável desses textos. Por 

isso, parece-nos mais acertada a chave de leitura proposta por Susana Rosano que os 

classifica em: textos peronistas, textos antiperonistas, textos máquinas desejantes e 

textos de escrituras cadavéricas. Segundo Rosano, os textos máquinas desejantes são: 

representaciones de Evita a partir de una estética de mezcla que permite, 
gracias al entrecruzamiento entre ficción y política, desnaturalizar tanto las 
sintaxis explicativas del discurso oficial peronista como su contra escritura 
liberal (ROSANO, 2006, p. 30). 

 

Na escritura cadavérica, por sua vez, o corpo morto de Eva é tomado a partir da 

sua capacidade de gerar afectos. Assim, os textos de Copi seriam máquinas 

desejantes, enquanto os de Perlongher variam entre máquinas desejantes e escrituras 

cadavéricas. Contudo, nossa chave de leitura, ainda que estejamos de acordo com 

essa leitura de Rosano, detêm-se nos aspectos profanatórios das obras de Perlongher 

e de Copi quando interpelam a Evita. 

Assim, faremos uma análise da peça teatral Eva Perón (1970) e dos contos Evita 

vive (1975), respectivamente de Copi e Perlongher. Além disso, aludiremos também a 

outros textos desses autores que têm Evita como personagem.  
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De acordo com Ludmer, esses dois textos de Copi e de Perlongher são 

antinacionais porque profanam os mitos nacionais (LUDMER, 2010, p. 165). Contudo, 

eles também não abandonam os tópicos do sistema literário Evita, ao contrário, eles o 

usam para esvaziá-los dos signos míticos e para carregá-los com pulsões (demasiado) 

humanas. Segundo Rosano: 

Si Copi eligió un travesti para representar a Eva y de esta manera interrogarla 
sobre su condición de mujer, el gesto de Perlongher es aún más extremo: Evita 
no puede ser sólo un travesti sino también una puta, una drogadicta, una 
fiestera […] La Eva de Perlongher se transforma aquí en una princesa que baja 
del cielo y en vez de repartir frazadas, pan y sidra, entrega a cada lumpen un 
lote de marihuana, y encarna así una fuga de la normatividad que le permite 
habitar las cavernosidades del deseo (ROSANO, 2006, p. 169). 

 

As relações entre Copi, Perlongher e Evita/Perón, entretanto, não se restringem 

ao âmbito literário. Sabemos que o primeiro exílio de Copi tem como causa as 

perseguições infligidas por Perón à sua família. Seu pai, Raúl Damonte Taborda, antigo 

conselheiro de Perón, escreveu duas obras máximas do antiperonismo ¿Adónde va 

Perón? De Berlín a Wall Street e Ayer fue San Perón: 12 años de humillación argentina, 

ambas de 1955 (PRON, 2007, p. 8). De acordo com Sarlo (2003) e Rosenzvaig (2003), 

Copi trabalha em sua peça a partir desses discursos da infância. Assim, Perón assume 

características “femininas” e Evita “masculinas”. Desse modo, nos livros de Taborda e 

na peça de Copi, Eva é uma mulher de energias sobrenaturais que tomava as decisões 

mais extremas ante a covardia de Perón; e enquanto nos livros do pai, Eva trata a 

Perón de marica e chega a lhe dar sonoras bofetadas, na peça de Copi, Perón só fala 

quando lhe dirigem a palavra e vive trancado dentro do seu quarto (PRON, 2007, p. 

274-275). Entretanto, Copi ao utilizar os argumentos antiperonistas, não os toma como 

perversões, mas como qualidades inevitáveis de uma rainha (ROSANO, 2006, p. 185). 

Quanto a Perlongher, ao modo de Acreditando en Tancredo/Perón, ele participa, junto à 

FLH, de encontros peronistas e da recepção a Perón, na volta do exílio, episódio que 

ficou conhecido como la masacre de Ezeiza (PERLONGHER, 2008, p.80), onde 

morreram treze militantes após confrontos entre os diversos grupos peronistas que 

foram receber o antigo líder. 

Poucos dias antes da estreia da peça Eva Perón, Copi publicou no jornal Le 

Figaro, em 24 de fevereiro de 1970, uma entrevista imaginária com Eva Perón. Nesta 

entrevista, Eva, muito ironicamente, diz que gostaria de ser representada artisticamente 
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em um “melodrama sem exageros, para que os críticos vanguardistas não se 

ofendessem” (LINK, 2012). Além disso, a Eva da entrevista coincidia com a Eva da 

peça, pois ambas estavam vivas e soltas pelo mundo (LINK, 2012). De acordo com 

Link, no dia seguinte, essa mesma entrevista foi publicada no jornal argentino Crónica 

com as seguintes chamadas em destaque “Inaudito: un actor hará Eva Perón” e “Autor 

Irrespetuoso en un Teatro de París” (LINK, 2012). Além da entrevista, o editor agregou 

a seguinte nota: 

Independientemente de las posiciones políticas que se pueden adoptar en 
relación con la señora Eva Duarte Perón, nos parece realmente censurable que 
el papel protagónico de la obra, el de Eva Perón, sea interpretado por un 
hombre puesto que se trata de una figura histórica (LINK, 2012). 

 

Eva Perón, que é a quarta peça teatral de Copi, foi escrita em francês, mas 

pensada em argentino (PRON, 2008), em 1969. Contudo, a estreia da peça aconteceu 

em Paris, em março de 1970, no teatro L’Epée-de-Bois, com direção de Alfredo Arias e 

Facundo Bo como protagonista. A peça foi amplamente hostilizada pela imprensa, mas 

teve grande êxito de bilheteria (ROSANO, 2006, p. 134). Em uma sessão, um grupo de 

exilados argentinos provocou um atentado que incendiou parte do teatro, destruiu o 

cenário da peça e encheu as paredes de insígnias peronistas (LINK, 2012). O atentado, 

entretanto, não impediu que a obra permanecesse em cartaz por mais três meses sob 

custódia policial (PRON, 2007, p. 271). Mas o atentado não foi a pior parte. Copi foi 

proibido de voltar a Argentina e parte da sua família que ainda vivia na Argentina foi 

obrigada a um novo exílio por conta de constantes ameaças de morte. Nesse mesmo 

ano, poucos meses depois da estreia da peça, o general Pedro Aramburu, responsável 

pelo golpe que derrubou Perón e pelo desaparecimento do cadáver de Eva, foi 

sequestrado e executado pelo grupo paramilitar Montoneiros. Esse mesmo grupo, 

segundo informações coletadas por Eloy Martínez, teria pedido permissão a Perón para 

executar Copi, entretanto o ex-presidente não consentiu (LINK, 2012).  

A proibição de retonar a Argentina só foi revogada com a reabertura democrática 

em 1984. Contudo, Copi só voltou ao país em 1987, pouco antes da sua morte. A peça, 

por fim, foi traduzida para o espanhol no ano 2000, trinta anos depois da sua publicação 

(LINK, 2012). 



87 

 

Os três contos que formam Evita vive foram escritos em 1975. Segundo 

Palmeiro, esse era o pior momento do governo de Isabel Perón, que recrudesceu a 

repressão estatal, o que culminou com a morte de um ativista da FLH e com a 

dissolução do grupo. Assim, dada as condições políticas do momento, o texto era 

impublicável na Argentina (PALMEIRO, 2011, p. 60). A primeira publicação dos contos, 

portanto, aconteceu, em inglês, na antologia My Deep Dark Pain is Love66 (1983), sob o 

título Evita Lives. Dois anos depois foi publicado na Suécia e em 1987 foram finalmente 

publicados nas revistas argentinas Cerdos y Peces e El Porteño. No Brasil foi publicado 

em 2001 (PALMEIRO, 2011, p. 60). Quando da publicação dos contos na revista El 

Porteño, houve uma solicitação judicial de sequestro das revistas (PERLONGHER, 

2004, p. 433). Além disso, Perlongher teria sido processado por atentado ao pudor e 

profanação (ELOY MARTÍNEZ, 1996, p. 174), entretanto, não encontramos mais 

informações sobre esses processos. 

Copi e Perlongher, por fim, parecem resolver o enigma do corpo de Evita, o 

primeiro através da fuga, o segundo através da ressurreição. Segundo Moreno, a Eva 

Perón salva da morte por Copi é a que vive no conto de Perlongher (COPI, 2010, p. 20). 

 

2.4.1. Sobre Eva Perón 

 

No livro peronista La razón de mi vida, Eva Perón atribui-se uma dupla 

personalidade: Eva Perón, a mulher do presidente, e Evita, a mulher líder do povo. 

Vejamos: 

A la doble personalidad de Perón debía corresponder una doble personalidad 
en mí: una, la de Eva Perón, mujer del Presidente, cuyo trabajo es sencillo y 
agradable, trabajo de los días de fiesta, de recibir honores, de funciones de 
gala; y otra, la de Evita, la mujer del Líder de un pueblo que ha depositado en é 
toda sua fe, toda su esperanza y todo su amor (PERÓN, 2009, p. 50). 

 

Copi, em sua peça, retoma essa ideia de Eva em sua dupla personalidade, Eva 

como representação (LINK, 2012). Assim, a peça trata da morte de Eva Perón, 

personalidade do Estado, mulher do presidente. Contudo, como veremos, não é a 

morte de Evita, líder de um povo. Tanto porque Evita sobrevive – a didascália explícita 

                                            
66 Sobre a antologia My Deep Dark Pain is Love, ver a primeira nota de rodapé do capítulo “Constelações 
Queer” dessa dissertação. 
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do texto tem como nome Evita e não Eva Perón – ao matar uma enfermeira e colocar o 

corpo desta no seu lugar, quanto pelo fato do aparato estatal de canonização, que é 

posto em funcionamento pelo governo peronista, reproduzir incessantemente sua 

imagem e suas ideias. A peça, portanto, apresenta os bastidores da morte de Eva 

Perón, mulher do presidente, na voz de uma Evita que sobreviverá à morte e fugirá 

para a Europa. 

A primeira profanação cometida por Copi, portanto, parte justamente dessa 

representação de Evita como uma mulher histérica e dominadora, que trama junto a 

outros personagens a sua própria morte, que não sofre de câncer, ao contrário, simula-

o, que mata uma enfermeira, planeja seu próprio funeral nos mínimos detalhes com o 

intuito de manter Perón no poder e foge para a Europa. Assim, a peça, que dialoga com 

os textos antiperonistas do pai de Copi, estrutura-se em torno de algumas lendas 

antiperonistas67. Por exemplo: a agressividade e o rancor de Evita e a covardia e a 

impotência de Perón; o roubo de dinheiro do Estado e as contas secretas no exterior; a 

mãe de Evita como prostituta; a falta de afeto entre Eva e Perón; a morte como um jogo 

político; o projeto de canonização laica de Evita; o aborto de Evita; etc. Como afirma 

Pimentel: 

As tantas qualidades pelas quais é ressaltado o mito peronista de Evita 
parecem explicitamente desmontadas, invertidas, no drama copiano: a Eva 
defensora das mulheres trabalhadoras disputa espaço com sua jovem 
enfermeira e a assassina; a Eva mãe dos descamisados e humildes, antes de 
converter-se em assassina, protagoniza uma cena homossexual em fortes tons 
com sua futura vítima; a Eva que costumava rememorar seu passado de 
humilhações para defender que mais ninguém tivesse de ser humilhado, no 
texto de Copi, submete - com requintes de ardilosa crueldade – a própria mãe à 
degradação de mendigar a herança que receberia da filha (PIMENTEL, 2010). 

 

Observemos, então, dois trechos que abordam: a mãe como um ex-prostituta e o 

aborto de Evita. 

EVITA, mientras se viste 
[...] ¡Están esperando el momento en que yo reviente para heredarme! ¿Querés 
conocer el número de mi caja fuerte en Suiza?, ¿eh, vieja zorra? ¡El número de 
mi caja fuerte no se lo doy a nadie! ¡Me voy a morir con él! Vas a tener que ir a 
pedir limosna! !O a hacer la calle, como antes! (COPI, 2007, p. 22) 
 
MADRE 

                                            
67 Copi, inclusive, declara que Tim Rice, autor da ópera rock sobre Evita, que servirá de base para o filme 
de Alan Parker, protagonizado por Madonna, assistiu à sua peça e que teria se inspirado nela na 
construção do seu texto. (ROSANO, 2006, p. 153). 
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[...] Ibiza, ¿sabe lo que dijo? Contó que tuvo un chico y que lo ahorcó con la 
cadena del baño. ¿Usted cree que puede ser cierto? (COPI, 2007, p. 59) 

 

No primeiro trecho, Eva sugere que a mãe já tinha sido prostituta. Em outro 

momento da peça, entretanto, em um diálogo entre a mãe e Perón, esta diz que a 

história de que tenha sido prostituta foi uma invenção da própria Evita que queria fazer 

todo mundo acreditar em algo que ela nunca foi (COPI, 2007, p. 54). Há também um 

outro trecho em que Eva sugere que a mãe vive com um gigolô em Monte-Carlo (COPI, 

2007, p. 42). Entretanto, tendo sido prostituta ou não, em toda a peça a mãe de Evita é 

mostrada como uma mulher avarenta, que está mais preocupada com a sua vida 

financeira e com a senha do cofre do que com o estado de saúde da filha. Isso porque 

ela teme um golpe de Estado e por também acreditar que a enfermidade de Evita é 

mais um jogo político peronista. No segundo trecho, o mito antiperonista do aborto de 

Evita é transformado por Copi em um possível filicídio por enforcamento, o que acentua 

a profanação contra o mito de Eva Perón. 

Observemos mais três trechos, os dois primeiros sobre o planejamento da morte 

e do velório como um jogo político para favorecer Perón e o último sobre o uso dos 

meios de comunicação para recriar a história oficial de Evita. 

IBIZA 
Vamos, querida. Nos pediste que nos quedáramos encerrados con vos hasta el 
fin. Es un infierno, de acuerdo, pero fue idea tuya. […] Saldremos de aquí con tu 
cadáver embalsamado y vas a ser para siempre la imagen misma de la 
santidad, Evita virgen María. No destruyas tu propio plan. Quedate tranquila 
(COPI, 2007, p. 33) 
 
IBIZA 
Está todo previsto. No pensés más en eso. 
EVITA 
No, claro. Si voy a pensar en las amapolas de Córdoba. Mirá, escúchame bien. 
Lo demás no me preocupa, pero quiero estar en la C.G.T. y no en cualquier 
lado: en el anfiteatro grande. ¡Y quiero estar siempre ahí! ¡No quiero estar en un 
mausoleo! ¿Entendido? Lo dije bien clarito en el mensaje que van a difundir 
antes de las elecciones. ¡Si me meten en otra parte te cago las elecciones! 
(COPI, 2007, p. 51) 
 
EVITA 
Callate, yo sé lo que hago. ¿Usted escuchó la radio? 
ENFERMERA 
Sí, señora. Pasan comunicados sobre su estado de salud, señora. Dicen que 
usted está inconsciente y que su señora madre y el general Perón velan a la 
cabecera de su cama. (COPI, 2007, p. 39-40) 
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Nesse primeiro trecho, Ibiza tenta tranquilizar Evita, que já está estafada e 

histérica depois de passar mais de dez dias trancada no quarto simulando o seu fim. No 

segundo trecho, podemos perceber os detalhes do planejamento do velório – que inclui 

as rosas, o local onde deve ficar o corpo embalsamado, etc. –, além da ameaça de 

Evita de atrapalhar os planos de Perón caso não se cumpra o que ela determinou. 

Assim, o projeto de canonização e a enfermidade seria apenas mais uma farsa 

peronista, que visava a manutenção de Perón no poder. No último trecho, vemos como 

a história é recontada através dos meios de comunicação oficiais do governo, já que 

não há nenhum momento da peça em que Evita fique inconsciente ou que Perón vele 

por sua saúde na cabeceira da cama, ao contrário, ele passa todo o momento trancado 

em outro quarto com dor de cabeça.  

Entretanto, há um erro histórico na peça, que não sabemos se proposital ou não. 

Na peça, Evita morre, ou melhor, mata a enfermeira e apresenta o corpo dela no seu 

lugar, antes das eleições de Perón. Entretanto, sabemos que Eva Perón morreu logo 

após a segunda eleição de Perón à presidência.  

Outra profanação refere-se ao fato de ter sido Evita representada por um ator 

travestido. Como vimos anteriormente, esse é o aspecto que mais chamou a atenção 

do jornal Crónica. Contudo, estamos de acordo com Pron, quando diz que o 

travestimento se refere menos à mitologização antiperonista de inversão dos papeis de 

gênero enquanto perversão, do que à importância das travestis na própria obra de Copi, 

já que quase todos os seus textos têm personagens trans* (PRON, 2007, p. 269). Não 

enxergamos, portanto, no texto copiano, possibilidades de leituras misóginas ou 

homo/transfóbicas, como ocorrem nos outros textos antiperonistas. Além disso, na peça 

há uma outra personagem cujo gênero desconhecemos, Ibiza, que é tratada no 

feminino, no masculino e em determinado momento como puto, que no espanhol rio-

platense quer dizer bicha, viado. O projeto profanatório de Copi sobre Eva Perón, 

portanto, faz-nos duvidar do gênero e da sexualidade desse mito nacional argentino, e, 

por isso, a sua primeira recepção não o perdoou. Entretanto, é a partir dessa 

ambiguidade que o corpo de Eva recupera, ao menos literariamente, a sua sexualidade, 

desterritorializando, assim, a sua imagem de santa, ao mesmo tempo que questiona a 

necessária heterossexualidade compulsória das figuras históricas latino-americanas. 
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A peça termina com Eva Perón, “a chefa espiritual da nação”, matando a 

enfermeira, junto com Ibiza, e fugindo clandestinamente para a Europa. Enquanto, 

Perón faz um comunicado oficial que põe em funcionamento o aparato estatal de 

propaganda que garantirá sua continuação no poder, ao mesmo tempo que a 

canonização laica de Evita. 

Além da peça, Eva Perón também aparece no último romance de Copi La 

internacional argentina, de 1988. Entretanto, Eva já não é mais um personagem da 

narrativa, mas um fantasma da história argentina que serve à profanação. A novela 

inteira é uma grande blasfêmia à história e aos mitos argentinos, mas também à história 

do autor e da sua família, onde as fronteiras entre ficção e história oficial são 

dissolvidas. O “fantasma” de Eva aparece em seis momentos da narrativa. Vejamos 

cada um deles detalhadamente. 

Na primeira aparição, Eva Perón, junto com Maradona e Jorge Luis Borges são 

descritos como membros da organização “Internacional Argentina” que agrupa “la 

crema de las artes y de la inteligência argentina” (COPI, 2010, p. 228). Essa 

organização é financiada por Nicanor Sigampa que escolhe o poeta Darío Copi68 como 

líder do grupo e futuro presidente da nação argentina. O que parece, portanto, um 

elogio aos três, torna-se uma ironia quando é o próprio narrador que é escolhido como 

líder justamente por ser mais inteligente e melhor escritor do que os outros. Darío Copi 

é um escritor recluso e desconhecido, que é escolhido por Nicanor por causa de um 

poema maoísta escrito na sua juventude, o qual ele despreza. 

Na segunda aparição, o poeta Darío Copi conhece Raula Borges, filha natural de 

Borges e intelectual feminista, que quer roubar, e ao final da narrativa consegue, o 

posto do poeta Copi. Nesse trecho, Copi diz conhecer muitos filhos naturais de Eva 

Perón, mas que é a primeira filha natural de Borges que ele conhece em Paris (COPI, 

2010, p. 240)69. Assim, Eva aparece aqui para novamente ser profanada, 

desterritorializando sua imagem de santa, já que oficialmente nem ela e nem Borges 

tiveram filhos. 

                                            
68 Há também uma ironia com o poeta nicaraguense Rubén Darío, importante nome do modernismo 
hispano-americano, que se aprofunda durante a narrativa. 
69 A ideia de uma filha de Eva Perón também aparece no livro Cosa de negros (2003) de Washington 
Cucurto. 



92 

 

Na terceira aparição, Darío Copi, que já tinha aceitado o convite para ser 

presidente do grupo e futuro presidente argentino, começa a imaginar a sua ex-mulher 

Maria Abelarda, artista de happening, no papel de Eva Perón. Vejamos o trecho: 

Imaginé a María Abelarda en el papel de Eva Perón, papel que sin duda alguna 
había soñado encarnar un día, como todas las argentinas. ¿Insistiría en obtener 
la vicepresidencia, como Eva, e intentaría manipular a mis ministros? ¿Sería tan 
popular como Eva? Ciertamente lo sería más que yo, como siempre ha 
sucedido. Temblé pensando en los modelitos que se pondría para aparecer en 
el balcón de la Plaza de Mayo, para arengar a las muchedumbres (COPI, 2010, 
259). 

 

Nesse citação, Copi novamente toma Evita como uma representação, uma 

máscara, onde Eva aparece como manipuladora e agressiva, mas extremamente 

popular. Por isso, ele tem medo de ser presidente e assumir o papel de Perón, ainda 

que saiba que será inevitável. 

Na quarta aparição, Eva é tomada para explicar o comportamento da mãe de 

Nicanor. Segundo este, sua mãe é uma tormenta e uma tirana quando conversa, 

porque pertence à geração de Evita. Novamente Eva é tomada como uma mulher 

agressiva e manipuladora. 

Na quinta aparição, María Abelarda já aparece transformada em Evita. Essa 

mudança inclui não somente uma mudança de roupa, já que passa a se vestir como 

Eva, mas também torna-se uma mulher dominadora, que controla o marido. Vejamos: 

Cuando me desperté, María Abelarda ya había hecho traer todas mis cosas de 
mi apartamento, incluidos mis manuscritos. Iba vestida con un sobrio traje 
sastre azul, y sus cabellos, bien estirados, aparecían recogidos en un moño 
sobre la nuca, un poco al estilo de Eva Perón (COPI, 2010, p.299). 

 

Na última aparição, a mais profanatória, Nicanor toma a Eva Perón para falar do 

gosto dos argentinos por presidentes que sejam parecidos com protagonistas de 

cinema. Novamente Eva aparece como uma atriz que cuida da sua imagem e que 

falsifica a sua história. Vejamos: 

Los argentinos son tan aficionados al cine que hacen de sus presidentes los 
protagonistas de una película de sesión continua, en la que cada gesto tiene un 
sentido cinematográfico. No tiene más que ver la idea que se hacen de Eva 
Perón y de su destino, y no es la única de este género. No sólo hay que cuidar 
la imagen que den usted y María Abelarda, hay que cuidar sobre todo la 
película en su conjunto. Pienso que sería inútil tratar de disimular su pasado 
bohemio […] Y tanto mejor si usted y María Abelarda se llevan mal, eso pondrá 
en marcha la imaginación de las mujeres. Como propaganda electoral, tenemos 
la intención de hacer una película sobre su vida familiar, pero es preciso que 
tenga chispa (COPI, 2010, p. 327). 
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2.4.2. Sobre Evita vive 

 

A Evita que vive nos três contos de Perlongher tanto pode surgir da máscara da 

Evita fugitiva da peça de Copi, como das insígnias pintadas nos muros de Buenos 

Aires70, que invocavam uma Evita revolucionária. Entretanto, a Evita perlongheriana, 

seja ela fugitiva ou revolucionária, é antes de tudo uma personagem que passa por uma 

completa lumpenização71. Esta é, portanto, a primeira profanação feita por Perlongher: 

uma lumpenização desmensurada de Evita. Assim, não veremos mais a Evita trancada 

em seu quarto presidencial, como imaginou Copi, muito menos a Santa Evita, dos 

peronistas, ou a Evita Perversa dos antiperonistas. 

A Eva perlongheriana é humana, é feita de ambiguidades, foge das 

homogeneizações e dos silenciamentos dos discursos míticos. Por isso, ela é santa, 

porque baixa dos céus. É autoritária, no seu trato com a polícia, mas é antes de tudo 

uma Eva em devir-lúmpen: Eva-puta, Eva-bicha-louca, Eva-drogada, Eva-travesti, Eva-

miséria, Eva-língua menor, Eva-fugitiva, Eva-revolucionária. Esta lumpenização de Evita 

serve tanto para reinterpretá-la quanto para lançar pequenas luzes não-normativas 

sobre esse mundo que está sempre tão distante das construções míticas nacionais. 

Assim, a Buenos Aires dessa Evita-lúmpen é um cruzamento de “zona rosa y villa 

miséria” (PERLONGHER, 2004, p. 187). Segundo Rosano: 

Desubicar el mito de Eva, desapropiarlo, hacerlo impropio en un contexto que 
subvierte las condiciones de posibilidad del relato nacionalista es, además de 
una blasfemia, un intento desesperado y melancólico por desbaratar el discurso 
excluyente del nosotros articulado desde los relatos nacionales (ROSANO, 
2006, p. 168). 

 

A Eva de Perlongher volta, portanto, para trazer os prazeres prometidos às 

favelas argentinas, só que dessa vez o prazer é antes de tudo sexual. Assim, no 

primeiro conto vemos principalmente uma Evita em devir bicha-louca; no segundo, em 

                                            
70 “Evita vive” foi uma frase que apareceu no muros de Buenos Aires, assim como nas bandeiras e nos 
panfletos peronistas que funcionou, segundo Palmeiro, como um grito de guerra da resistência na época 
da ditadura e logo passou a ser utilizada em qualquer ação que se pretendesse combativa dentro do 
peronismo. É, portanto, uma frase militante que respondia à promessa de Eva Perón: “Volveré y seré 
millones”. Assim, é essa Eva que morreu com promessa de ressurreição que Perlongher leva às últimas 
consequências nos seus três contos (PALMEIRO, 2011, p. 61). 
71 Cucurto faz uma homenagem a Néstor Perlongher, parodiando o nome do seus contos Evita vive, ao 
escrever NÉSTOR VIVE en el barrio de la boca (2013). 
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um devir-drogada; no terceiro, em um devir-prostituta. Como afirma Palmeiro, Evita 

atravessa, nos contos de Perlongher, uma espécie de santidade genetiana 

(PALMEIRO, 2011, p. 62). 

Outra profanação realizada por Perlongher é a transformação da sexualidade de 

Evita em uma festiva orgia de marginalizados sociais. Evita, então, encontra as três 

principais figuras do universo perlongheriano: a bicha-louca afeminada, o jovem gay 

cosmopolita e o michê viril (PALMEIRO, 2011, p. 63). Dessa forma, o corpo sexuado de 

Evita é recuperado a partir de um saber corporal produzido pelas margens e para entrar 

em devir, com esses universos perlongherianos, fala as línguas menores de cada um 

deles. Assim, profana também a linguagem. 

No primeiro conto, a narradora é uma “marica mala, de temer”, uma loca que 

trabalha como caixa em um bar do porto de Buenos Aires. Esta, ao sair do bar, 

dispensada por ter brigado com uma outra bicha que “queria lhe roubar todos os 

homens”, encontra Jimmy, a pessoa com quem está saindo, fazendo sexo com “ela”. A 

“marica mala” fica ciumenta, mas Jimmy a convida para participar do sexo com eles e 

diz: “Veníte que para vos también alcanza” (PERLONGHER, 2009, p. 23). Até esse 

momento “ela” não tinha tirado a cabeça do meio das pernas de Jimmy. A loca, então, 

surpreende-se ao encontrar Evita. O tópico peronista da pele translúcida de Eva 

aparece no conto, assim como o penteado das imagens oficiais, o rodete. Contudo, o 

rodete, desfeito quando Jimmy a puxa de volta para o meio das suas pernas, é 

recuperado do mito peronista para ser profanado. Assim, a profanação é, 

principalmente, da imagem plástica/fotográfica oficial de Eva, pois, desfazendo o 

penteado, desfazem-se os gestos e as imagens oficiais. Ao final da orgia, Evita dorme 

com o casal e no dia seguinte, depois de convidar a narradora para acompanhá-la ao 

céu, volta sozinha de onde veio. 

No segundo conto, um jovem gay, que estava com outros amigos em uma casa 

onde eles costumavam se reunir para usar drogas, espera o dealer que traz as drogas. 

Este chega acompanhado de uma mulher loura, de trinta e oito anos, com ar de 

cansada, cheia de maquiagem e usando rodete. Ao contrário do primeiro narrador, que 

é simpático com Evita, este a descreve como uma víbora, uma égua. Todos se drogam. 

Uns garotos que estavam no local, mas que se sentiram incomodados com “a presença 
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dos gays e da velha”, saem e voltam com a polícia. Evita briga com os policiais para 

não ser presa, vejamos: 

ella que era la única mujer se acomodó el bretel de la solera y se alzó: ‘Pero 
pedazo de animal, ¿cómo vas a llevar presa a Evita?’ El ofiche pálido, los dos 
agentes sacaron las pistolas, pero el comi les hizo un gesto que se volvieran a 
la puerta y se quedaran en el molde. ‘No, que oigan, que oigan todos – dijo la 
yegua –, ahora me querés meter en cana cuando hace 22 años, sí, o 23, yo 
misma te llevé la bicicleta a tu casa para el pibe, y vos eras un pobre proscripto 
de la cana, pelotudo, y si no me querés creer, si te querés hacer el que no te 
acordás, yo sé lo que son las pruebas’. (Chau, fue un delirio increíble, le rasgó 
la camisa al cana a la altura del hombro izquierdo y le descubrió una verruga 
gorda como una frutilla y se la empezó a chupar (PERLONGHER, 2009, p. 28). 

 

O trecho acima é um bom exemplo de uso menor da língua, não só pelo uso de 

gírias, mas também pelo ritmo que o narrador dá ao texto. Após isso, as pessoas dos 

outros quartos da casa começam a chegar para ver Evita, que começa a fazer um 

discurso, alguns choram, outros tentam se aproximar. Evita diz que terá que voltar ao 

céu, mas que depois voltaria pelo barrio. O narrador conta a outros drogados que Evita 

disse que distribuiria um pacote de maconha para cada pobre para que todos ficassem 

“super bem”. 

No último conto, um garoto de programa, Chiche, narra como conheceu Evita, 

que o encontrou na rua, quando ela passava em um carro negro. Evita transa com 

Chiche, contudo o que mais chama atenção dele é a sua voz de locutora e suas joias. A 

oratória de Evita e as joias são tópicos tanto do peronismo quanto do antiperonismo. 

Chiche rouba uma joia de Evita; os policiais vão a casa dele e recuperam a joia. O 

narrador é ameaçado caso conte algo para qualquer pessoa, por isso, no final, ele diz 

que a história é verdadeira mas que os nomes são todos falsos. Ao final dos contos há 

uma nota do autor que faz um resumo biográfico de Eva Perón e explica o uso da 

insígnia Evita vive: “Estos textos juegan en torno a la literalidad de esa consigna, 

haciendo aparecer a Evita ‘viviendo’ situaciones conflictivas y marginales” 

(PERLONGHER, 2009, p.33) 

Em duas entrevistas, a Guillermo Saavedra (PERLONGHER, 2004, p. 348) e a 

Daniel Freidemberg (PERLONGHER, 2004, p.367), Perlongher fala sobre seu processo 

de composição dos textos que tem Evita como personagem. Segundo este, ele leu 

textos de história e biografias para montar ideias poéticas. Evita seria, para ele, um 

leitmotiv que o coloca em uma conexão entre desejo e história. 
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Por isso, Evita aparece em outros dois poemas de Perlongher: El cadáver, 

publicado em 1980, no livro Austria-Hungría, e El cadáver de la nación, publicado em 

1989, no livro Hule. Além desses poemas e dos contos, há uma resenha literária Joyas 

Macabras, de 1983, sobre o livro Evita. A militante no Camarim de Horácio González. 

Contudo, não a analisaremos porque nada acrescenta à nossa análise, já que é apenas 

um resumo da narrativa do livro de González. 

No poema El cadáver, o eu-lírico é uma primeira pessoa do singular, que às 

vezes se converte em um nosotras plural e feminino que interpela a um outro, 

imaginário, sobre os pormenores do velório. É uma voz que tem dúvidas entre entrar ou 

não na longa fila, que espera para dar o último adeus a Evita. (ROSANO, 2006, p. 209). 

Está enfocado, assim, a partir dos sentimentos das locas de barrio que comparecem ao 

velório e se impressionam pelo destino trágico, pelos cosméticos e pelas máscaras de 

feminilidade da morta (AMÍCOLA, 2000, p. 72). Vejamos um trecho: 

Y yo le pregunté si eso era una manifestación o un entierro 
Un entierro, me dijo 
entonces vendría solo 
ya que yo no quería entrar por el pasillo 
para ver a sus patas en la mesa de luz, 
despabilando 
¿Acaso pensé en la manicura 
que le aplicó es esmalte Revlon? 
(PERLONGHER, 2008, p. 1999) 

 

Assim, há uma série de tópicos que pertencem ao sistema literário Evita: a hora 

da morte; a pele fina e translúcida, contudo, manchada não pelo câncer, mas pelo 

alfinete que a cabelereira deixou e que começa a apodrecer; o corpo embalsamado; as 

longas filas do velório, que levam o eu-lírico a duvidar se é um velório ou uma 

manifestação; o passado de atriz; o encontro com Perón, que acontece a partir da ação 

sedutora de Evita; a origem e a fuga a Buenos Aires com um cantor de tango; etc. 

Contudo, há no poema uma pergunta que podemos utilizar para ler todos os 

outros textos. O eu-lírico pergunta-se: “¿Y si no nos tomáramos tan a pecho su muerte, 

digo? ¿si no nos riéramos entre las colas [...]?” (PERLONGHER, 2008, p. 198). A essa 

pergunta Perlongher parece responder com todos os seus outros textos sobre Evita: se 

não levarmos tão a sério a sua morte, podemos jogar com ela, podemos rir nas filas (El 



97 

 

cadáver), podemos fazê-la ressuscitar (Evita vive), podemos rir dos preparativos que 

ela mesma fez da sua morte (El cadáver de la nación), podemos reinventá-la. 

Assim, o jogo, em todos os textos, assume o caráter de profanação, fazer rir 

aquilo que outros levam a sério, como disse Agamben. Portanto, diferentemente da 

paródia copiana, em Perlongher trata-se de jogar, de fazer rir ou pelo menos não levar 

tão a sério. Dessa forma, com os contos, ele parece responder às seguintes perguntas: 

E se ela estivesse viva? E se ela descesse dos céus? E se ela visitasse aos mais 

marginalizados argentinos? E se ela fosse um deles? A resposta, como vimos, é uma 

Evita lúmpen com uma sexualidade delirante.  

No poema El cadáver de la nación, deixamos para trás as longas filas do enterro 

e as imagens do começo de putrefação do corpo de Evita para chegarmos no corpo 

embalsamado, mumificado, um corpo zumbi. Como afirma María Gabriela Mizraje, 

agora é o cadáver de uma nação de cadáveres, de uma nação sem cadáveres (CANGI, 

1996, p. 142), cadáver de um estado pós-ditatorial que ainda recolhe e procura seus 

cadáveres.  

O poema, então, alterna entre o corpo devolvido, machucado e violado depois do 

seu sequestro, e os preparativos do embalsamamento, tanto os de Pedro Ara, 

embalsamador responsável, quanto os dela própria. Assim, o tema principal do poema, 

que está dividido em quatro partes, é o corpo, o embalsamamento e o corpo 

embalsamado. 

Há, novamente, uma série de tópicos do sistema literário Evita: o corpo violado; o 

nariz quebrado; os altares populares em cidades do interior72, que simulavam o seu 

enterro; a Fundação Eva Perón; os detalhes do embalsamamento e da exposição do 

seu corpo; o planejamento do velório por ela mesma; etc. Observemos, para finalizar, 

um trecho onde Evita decide com seu cabelereiro Júlio Alcaraz, no poema chamado de 

Aranda, alguns detalhes sobre o embalsamamento do seu corpo: 

Nadie más que yo compuso sus peinados. 
‘En cuanto me muera, quíteme el rojo de las uñas 
y déjemelas con brillo natural.’ 
Armada de sus trebejos de manicura 
doncella de la estancia, plata y nácar 
¿envolver en sus manos el rosario? 

                                            
72 O conto de Borges sobre Eva Perón, El simulacro, recupera a história desses simulacros de velórios 
nos interiores argentinos. 
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‘Yo no soy quién – le contesté – para decidir 
en esos detalles.’ 
(PERLONGHER, 2008, p. 207) 

 

Como afirma Eloy Martínez, e como vimos, Perlongher não se atreve a tocar em 

Evita viva, por isso, recorre à ressurreição nos contos e ao cadáver nos poemas (ELOY 

MARTÍNEZ, 1996, p.174). Tocando-a a partir da morte, ele joga com seu corpo e com 

seu mito. Profana-a. 
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3. A MORTE DOS VAGALUMES QUEER OU A GRANDE LUZ DA HISTORIOGRAFIA 

LITERÁRIA 

Para poder hacer pasar el libro de generación en generación hay que mistificar 
y falsear el texto (LINK, 2009) 

La situación del discurso histórico es paradigmática. Si la historiografía en el 
siglo XIX pudo pensarse como una garantía de fidelidad a los hechos, hoy se 
comprueba […] que también la historia es un relato que depende de distintos 
tipos de convenciones. Y de esta manera la creencia en una historiografía que 
hacía construcciones exactas se ha vuelto imposible. Desde este punto de 
vista, Barthes dice que el discurso histórico no concuerda con la realidad sino 
que lo único que hace es significarla (ROSANO, 2006, p. 40-41) 

 

Poucos teóricos e historiadores literários ainda estabelecem alguma diferença 

entre a história da literatura e a história literária, contudo, de acordo com Antoine 

Compagnon, a história da literatura seria uma síntese, um panorama, uma obra de 

vulgarização, que se constituiria por uma sucessão de monografias sobres os grandes 

e os nem tão grandes escritores, apresentadas em ordem cronológica, ao estilo de um 

manual escolar (COMPAGNON, 1999, p.199-200). Tratar-se-ia de uma justaposição, 

uma colagem, de discursos fragmentários ligados cronologicamente (COMPAGNON, 

1999, p. 219). De acordo com o mesmo, em nossos dias, as histórias da literatura 

costumam ser organizadas coletivamente, o que dá uma aparência de pluralismo e de 

objetividade ao trabalho historiográfico (COMPAGNON, 1999, p. 200). Por sua vez, a 

história literária designaria um método de pesquisa que teria como hipótese central a 

análise de escritores e de obras em sua situação histórica, ou seja, a compreensão de 

um texto pressupõe aqui a compreensão do seu contexto histórico, haveria, portanto, 

uma maior tentativa de entender autores, movimentos e escolas em detrimento da 

análise dos gêneros e das formas literárias (COMPAGNON, 1999, p. 201).  

Porém, ainda que Compagnon consiga estabelecer essa diferença, que, na 

verdade, nos parece bastante significativa, sabemos que essa separação estanque 

entre história da literatura e história literária não se verifica na contemporaneidade 

como mostraremos através das análises de algumas historiografias do âmbito literário. 

Constataremos, ao contrário, que há uma indiferenciação entre as duas disciplinas, por 

isso, utilizaremos o termo historiografia literária para falar tanto da história da literatura 

como da história literária. Walter Benjamin, por exemplo, sem estabelecer nenhuma 

diferença entre esses dois campos, esclarece que essas historiografias literárias não 
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apareceram dentro do marco dos estudos históricos, mas que seu surgimento se 

situaria, no século XVIII, entre o manual de estética e os catálogos de livraria, estando o 

termo reservado aos estudos monográficos das obras e das formas (BENJAMIN, 2004, 

p. 22-26). Barthes, que formula uma série de críticas à historicização literária, também 

não estabelece uma diferença entre história da literatura e história literária, alternando 

entre as duas nomenclaturas sem fazer nenhum tipo de distinção entre esses campos. 

De acordo com Roland Barthes, a constituição da história e da literatura como 

campos de conhecimento autônomos é uma das principais dificuldades que o 

historiador encontra ao fazer uma história da literatura; haveria, portanto, uma grande 

dificuldade de diálogo entre esses dois campos autônomos (BARTHES, 2008, p. 186-

187). Benjamin igualmente crítica essa leitura autonomizada da literatura pela história 

através: 

Actualmente, se intenta de nueva cuenta presentar a la historia de cada una de 
las ciencias, como si ella poseyese la forma de un desarrollo linealmente 
continuo y además cerrado sobre sí mismo. Y es muy común que los autores se 
complazcan en hablar a este respecto de ciencias autónomas. E incluso si esta 
fórmula no está dirigida, ya de entrada, más que al sistema conceptual de las 
disciplinas, tomadas cada una por separado, aún en ese caso da idea de 
autonomía se desliza fácilmente dentro del dominio histórico, llevando entonces 
a la idea de querer representarse esa historia de las ciencias, como si ella fuese 
un proceso separado e independiente, es decir, que no tiene conexión alguna 
con el conjunto de la evolución política e intelectual. (BENJAMIN, 2004, p. 21). 

 

Dessa forma, as histórias da literatura, segundo Barthes, “de história só têm o 

nome, já que são geralmente constituídas por uma sequência de monografias que 

delimitam um determinado autor e que o estuda por ele mesmo”. A história, nesse caso, 

seria apenas uma sucessão cronológica de indivíduos. Tratar-se-ia, em verdade, de 

uma crônica, onde todo o esforço de generalização se restringe à literatura em si 

mesma; “a história literária, portanto, como uma sequência de críticas fechadas, não 

seria mais do que uma crítica literária” (BARTHES, 2008, p. 187). Compagnon, 

corrobora essa crítica, ainda que a restrinja à história literária, já que ele diferencia os 

dois campos, ao afirmar que “a separação entre crítica literária e história literária deve 

ser denunciada como um engodo” (COMPAGNON, 1999, p. 203-204). 

Ainda de acordo com Barthes, o grande mal das nossas histórias literárias foi 

“atulhar a análise da criação literária com fatos miúdos oriundos da história, misturando 

ao escrúpulo histórico mais exigente postulados psicológicos extremamente 



101 

 

contestáveis” (BARTHES, 2008, p. 188-189). A crítica do autor torna-se mais virulenta. 

Para ele, completar nossas histórias/crônicas literárias com ingredientes novos, sejam 

fontes inéditas, sejam reformulações biográficas, de nada adiantaria; o que se deve 

explodir é o próprio modelo historiográfico literário. Segundo o mesmo, a história 

literária deverá ser eminentemente sociológica, preocupando-se mais com as atividades 

e as instituições literárias do que com as individualidades (BARTHES, 2008, p. 197) 

Barthes, a partir das críticas acima, aponta para uma série de lacunas e de 

tarefas as quais devem ser preenchidas por uma historiografia literária que se proponha 

menos autônoma. Resumidamente, segundo o autor: as resenhas biográficas e 

anedóticas devem ser substituídas por um estudo do meio que leve em consideração 

os usos intelectuais, os tabus implícitos, os valores naturalizados, os interesses 

materiais, etc., distanciando-se do autor que é tomado, normalmente, em sua 

genialidade com excessiva complacência; o escritor deve ser descentralizado em sua 

dita genialidade, ou seja, não é o escritor que intima a história a comparecer diante 

dele, em torno dele, mas é a história que interpela esse escritor, dessa forma, o foco 

aqui não é o autor literário, mas a própria história; deve-se fazer um levantamento da 

mentalidade coletiva desse período posto em análise; por fim, deve o historiador 

responder como era entendida a literatura por escritores e leitores, que função lhe era 

confiada e que lugar ela ocupava na ordem dos valores (BARTHES, 2008, p. 191-196). 

O que nos parece chamar atenção até aqui, através da crítica de Barthes e de 

Benjamin, é a urgência de uma desautonomização desses campos do conhecimento 

para que o historiador/crítico possa empreender uma leitura realmente significativa e 

conjunta da história e da literatura. Essa tarefa, ainda que não alcançada pelas 

historiografias literárias mais clássicas, já conta com uma produção significativa tanto 

na teoria como na crítica literária como podemos constatar no capítulo anterior. 

Entretanto, algumas mudanças no campo historiográfico serão apontadas na análise 

que faremos ainda neste capítulo, especialmente no que temos chamado até aqui de 

historiografias literárias temáticas, mas também na historiografia literária organizada por 

David Viñas. 
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3.1. Como se constituem as grandes luzes das historiografias literárias 

 

De acordo com Compagnon, no início de toda história literária há uma escolha 

fundamental: quais livros seriam literatura (COMPAGNON, 1999, p. 203). Essa escolha, 

entretanto, nada tem de objetiva; como esclarece o próprio teórico, a objetividade ou a 

transcendência da história é uma miragem, pois o historiador está engajado nos 

discursos através dos quais ele constrói o seu objeto histórico (COMPAGNON, 2008, p. 

222-223). Da mesma forma se posiciona Barthes. Segundo ele, a decisão de se deter 

em um determinado ponto, ou, nesse caso, em um determinado corpus literário, nunca 

é inocente; ao contrário, essas decisões revelariam a situação do historiador, 

projetando-o politicamente numa rede de discursos históricos; acrescenta ainda, que 

toda leitura, mas também toda seleção/exclusão, por mais impessoal que se obrigue a 

ser, é sempre um teste projetivo (BARTHES, 2008, p. 204). De acordo com White apud 

Susti González: 

A diferencia del novelista, el historiador se enfrenta con un verdadero caos de 
sucesos ya constituidos, en el cual debe escoger los elementos del relato que 
narrará. Hace su relato incluyendo algunos hechos y excluyendo otros, 
subrayando algunos y subordinando otros. Ese proceso de exclusión, 
acentuación y subordinación se realiza con el fin de constituir un relato de un 
tipo particular. Es decir, el historiador ‘trama’ su relato (SUSTI GONZÁLEZ, 
2007, p. 73). 

 

Dessa forma, assim como nos propomos no segundo capítulo a desenhar um 

esboço cartográfico de algumas escrituras queer a partir de Néstor Perlongher e de 

Copi, propomo-nos agora a traçar um mapa das escrituras historiográficas literárias no 

âmbito hispano-americano, a partir de historiografias publicadas somente depois dos 

anos 2000. 

Tomaremos, portanto, o discurso histórico tanto como um discurso arbitrário que 

está voltado aos interesses de quem o controla, que legitima, por sua força de discurso 

organizador, o status quo (LUGARINHO, 2004), quanto como um espaço onde há 

possibilidades, ainda que mínimas, de se traçar linhas de fuga, linhas de 

desterritorialização. Como bem resume Benjamin, a história é objeto de uma construção 

cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas o preenchido de “tempo de agora” 

(BENJAMIN, 2012, p. 249). Ainda com Benjamin, podemos dizer que não há nenhum 

documento da cultura, e, por conseguinte, nenhum documento historiográfico literário, 
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que não seja também um documento ou uma memória da barbárie (BENJAMIN, 2012, 

p. 245), fruto, portanto, desses processos de seleção/exclusão que muito dizem das 

opções políticas de quem os produz. Isto posto, não perderemos de vista as relações 

apontadas por Mário Lugarinho (2004) entre história e democracia: 

Nos fascismos ela foi propriedade do Estado, na democracia, supõe-se que a 
História seja um patrimônio do cidadão na medida em que sua força reside em 
organizar a memória nacional, patrimônio coletivo de um povo [...] na medida 
em que se compreende que as democracias liberais são, na verdade, uma 
construção de um discurso homogeneizador que não pressupõe a diferença 
como elemento fundamental para a compreensão da diversidade cultural, social 
e humana – isto porque o que se tem em vista é o triunfo da modernidade, não 
o da democracia. A homogeneização que a modernidade, em sua feição de 
democracia liberal, impõe, propondo uma igualdade de condições a todos os 
seus cidadãos, é na verdade um mascaramento do poder de uma maioria sobre 
as diversas minorias. O fascismo, pensado como uma atitude de força, passa a 
ser uma prática do Estado, operacionável também nas sociedades 
democráticas. Amparada no discurso de proteção ao cidadão, a modernidade 
determinou que comportamentos individuais que não seguissem a forma 
hegemônica seriam tratados no seio da excepcionalidade e, portanto, excluídos 
da sociedade civil (LUGARINHO, 2004). 

 

A pesquisa historiográfica, dessa forma, como recorda Michel de Certeau, 

articula-se como um lugar de produção socioeconômico, político e cultural, que está 

submetido a imposições, ligada a privilégios e enraizada nas particularidades do 

pesquisador (CERTEAU, 1982, p. 66). Seria, portanto, em função destes lugares que se 

instauram os métodos, que se delineiam os interesses e que os documentos e as 

questões que lhe são propostas se organizam. Toda interpretação histórica, segundo 

Certeau, dependeria, assim, de um sistema de referências que remete à subjetividade 

do autor (CERTEAU, 1982, p. 67). Por isso, na análise das historiografias literárias, 

desembocaremos sempre em uma questão política – os procedimentos próprios ao se 

fazer uma história – e numa questão do sujeito enunciador – que, ao pretender uma 

escrita científica e objetiva, reprime o caráter ficcional e os silêncios dessa história 

(CERTEAU, 1982, p. 11). Assim, as seguintes perguntas devem ser respondidas na 

análise das historiografias: o que fabrica o historiador quando “faz história”? Para quem 

trabalha? O que produz? (CERTEAU, 1982, 65). A resposta a essas perguntas, levar-

nos-á, certamente, a entender as historiografias tanto como “tecnologias de gênero” 

(Lauretis, 1994) quanto como “tecnologias de subjetivação” (Guattari, 2013) normativas. 
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Sabemos que, no século XIX, com a formação dos Estados nacionais, a literatura 

se construiu como um lugar privilegiado de representação da sociedade burguesa e de 

formação da identidade nacional; a literatura teria servido, como uma instituição social, 

cultural e política, aos interesses do Estado (Lugarinho, 2004). A historiografia literária 

tanto como a literatura e a crítica literária serviram, portanto, aos propósitos 

homogeneizadores das identidades nacionais, apagando e marginalizando, 

patologizando ou criminalizando, como esclarece Lugarinho (2004), todas as 

identidades que não se organizassem sob a tutela do Estado73. 

Sob as mais diversas justificativas ou critérios de seleção, as historiografias 

literárias constituem-se, ainda na contemporaneidade, como uma instituição privilegiada 

de canonização, portanto de seleção, de exclusão e de divulgação, norteadas, como 

vimos, por critérios exteriores a literatura e subjetivos, consequentemente políticos, que 

visam disciplinar a leitura e a literatura74. As historiografias literárias, como um dos 

principais agentes do cânone, não podem, assim, ser desvinculadas da ideia de poder; 

seus autores, investidos geralmente de uma autoridade acadêmica, constroem-na 

sempre de acordo com seus interesses declarados ou silenciados (REIS, 1992, p. 70). 

Como esclarece Roberto Reis, tanto a escrita como a leitura estão sujeitas a variadas 

formas de controle e têm sido utilizadas historicamente como instrumentos de 

dominação social (REIS, 1992, p. 72). 

Por isso, como argumenta Reis, é preciso se perguntar, de forma muito parecida 

como propõe Barthes, quem articula essas historiografias, de que posição social fala, 

quais interesses representam, qual o público-alvo, qual a agenda política, qual o 

estatuto de classe, gênero e etnia e quais critérios norteiam sua seleção e exclusão 

(REIS, 1992, p. 73). Se os critérios de valor utilizados pelas historiografias são externos 

à literatura, somente uma leitura não autônoma dessas historiografias seria capaz de 

responder a essas questões propostas tanto por Reis (1992) quanto por Barthes (2008). 

                                            
73 Sobre a formação dos “homens de letras” e a importância desses na formação das identidades 
nacionais ver Terry Eagleton (1991) e Mário Lugarinho (2004). 
74 Sobre o poder do cânone, mas também das historiografias literárias, em isolar e deformar a 
interpretação de textos politicamente importantes, além de disciplinar a interpretação destes, ver Eve 
Sedgwick (1998). 
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Ainda de acordo com Reis, o cânone e a historiografia literária estão 

impregnados dos pilares básicos que sustentam o edifício do saber ocidental, como o 

patriarcalismo, o arianismo e a moral cristã. Segundo o mesmo, ao olharmos para as 

obras que compõem uma determinada historiografia percebemos de imediato a 

exclusão de diversos grupos sociais, étnicos e sexuais ou a presença deles de forma 

controlada ou normatizada (REIS, 1992, p. 72). Essa é a hipótese que sustentaremos e 

tentaremos demonstrar aqui através da análise de algumas historiografias hispano-

americanas.  

Se a nossa sociedade está assentada sob bases patriarcais misóginas e 

homo/transfóbicas, parece-nos bastante natural, infelizmente, que os homens de letras, 

produzam uma sistemática expulsão e normatização de autores e obras que dialogam 

com sexualidades consideradas desviantes. A historiografia, como define Reis, tem sido 

sistematicamente utilizada para recalcar os escritos de segmentos culturalmente 

marginalizados e politicamente reprimidos (REIS, 1992, p. 73). Pretendemos, portanto, 

verificar se essas novas historiografias permitem ou criam condições para que essas 

“identidades” consideradas subalternas possam falar e, que quando o façam, possam 

ser ouvidas, ou, ao contrário, se a inclusão e a consequente ampliação das 

historiografias e do cânone literário apenas assimila esses novos sujeitos para melhor 

controlá-los (SPIVAK, 2010, p. 16-17). É importante, portanto, na nossa leitura, a partir 

de Gayatri Spivak, verificar o que não dizem essas historiografias e medir os seus 

silêncios, sejam eles reconhecidos ou não (SPIVAK, 2010, p. 81-82). 

De acordo com Compagnon, as histórias literárias são fundamentadas sempre 

sobre a ideia de um valor, seja o caráter nacional da obra, o estético, a originalidade, a 

ruptura, a tradição, etc. (COMPAGNON, 1999). As historiografias literárias que se 

constituíram sob um ideal romântico, por exemplo, tinham na identidade nacional e no 

nacionalismo o seu principal critério de inclusão/exclusão. De acordo com Lugarinho 

(2004), desde o romantismo, o cânone, mas também as historiografias, e a identidade 

nacional passaram a compartilhar o mesmo valor semântico, essa relação estava tão 

naturalizada que se sobre determinou a critérios ditos estéticos. Ainda segundo 

Lugarinho (2004), em seguida, os estudos literários, para justificarem a sua existência 

no âmbito universitário, para se construírem como um campo autônomo, principalmente 
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com o formalismo e o estruturalismo, recorreram ao juízo estético como critério de valor 

de historicização e de canonização.  

Marcelo Silva, entretanto, argumenta que, ao lado de critérios dito estéticos, 

existem muitos outros que fogem dessa esfera e, muitas vezes, não são explicitados 

(SILVA, 2012, 101). Lugarinho (2004), por sua vez, afirma que a própria categoria 

estética é historiável e, portanto, está submetida às mesmas leis que governam aqueles 

que nela investem os seus valores. De acordo com Yúdice apud Rosano, a estética foi 

o maior instrumento ideológico a partir do qual a burguesia construiu e manteve a sua 

hegemonia na modernidade: 

‘Los estándares del gusto’ [...] constituyen el cemento de la hegemonía. Este 
cemento, por supuesto, lleva a la pregunta sobre los fundamentos, porque el 
valor proyectado por la hegemonía estética está basado, en última instancia, en 
una serie de exclusiones, claramente reconocidas por aquéllos que quedan 
(con más posibilidades de quedar) afuera. Ninguna persona, objeto o practica 
que ofenda los estándares aceptados del gusto encontrará legitimidad dentro de 
la esfera pública (ROSANO, 2006, p. 62). 

 

Sem dúvida, como mostraremos a seguir, foram esses dois principais critérios de 

seleção/exclusão – identidade nacional e valores estéticos – que afastaram e 

impediram que as historiografias lessem obras que apresentam gêneros e sexualidades 

dissidentes não normatizadas. Barthes, por exemplo, chama a atenção para a exclusão 

dos romances do Marquês de Sade tanto das historiografias como da própria literatura 

francesa (BARTHES, 2004B, p. 139). 

Contudo, o critério que tem sido utilizado como valor básico para muitos 

historiadores e críticos contemporâneos, segundo José Jobim, é a originalidade 

(JOBIM, 1992, p. 140). Jobim argumenta que essa concepção de originalidade não 

passa de um valor derivado de uma “crença romântica” que acredita na possibilidade de 

se produzir uma obra a partir das “camadas profundas de um eu criador com o selo 

peculiar de um fato irrepetível” (JOBIM, 1992, p. 140). José Amícola igualmente atribui 

ao romantismo o uso da ideia de originalidade como critério para medir a qualidade do 

literário (AMÍCOLA, 2000, p. 166). Contudo, para Jobim, posição com a qual 

concordamos em absoluto, uma obra literária nunca tem origem apenas no autor ou em 

si mesma, já que ela se fundamenta entre outras coisas: em uma língua que a constitui 

e cuja origem e usos lhe são anteriores, em uma noção preestabelecida socialmente 

sobre o que é literatura, em um arsenal de recursos artísticos previamente existentes 
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(JOBIM, 1992, p. 140-141). Essas características, portanto, nos fazem, no mínimo, 

questionar se esta pretensa originalidade da obra não teria, na verdade, outras origens 

(JOBIM, 1992, p. 141), ou seja, se não se trata, na verdade, de mais um critério 

subjetivo com pretensões de objetividade.  

 

3.2. Como se constituem as grandes luzes hispano-americanas 

 

De acordo com Daniel Balderston, se a literatura latino-americana foi reticente ao 

tratar das dissidências sexuais, mais ainda foram as histórias literárias da América 

Latina (BALDERSTON, 2004, p. 27). Conforme este teórico, nossas historiografias 

literárias foram sumamente cautelosas e evasivas na hora de chamar as coisas pelo 

seu nome, de tratar com franqueza o conteúdo de alguns textos e de analisar a 

construção desses desejos dissidentes nas letras latino-americanas (BALDERSTON, 

2004, p. 32). A construção do cânone, portanto, como esclarece Juan Pablo Sutherland, 

apagou toda sombra de escrituras dissidentes das histórias literárias nacionais latino-

americanas (SUTHERLAND, 2009, p. 73).  

Se nos últimos cem anos houve, segundo Balderston, um constante flerte com 

essas sexualidades dissidentes na literatura, entretanto, na crítica literária e mais ainda 

na historiografia literária houve, ao contrário, fundamentalmente silêncio e apagamento 

(BALDERSTON, 2004, p. 32). A literatura latino-americana foi, portanto, mais produtiva 

ao tratar dessas questões do que a historiografia literária que se pretende cientifica e 

objetiva. 

En otras palabras, nos referimos al desfasaje que existe en términos de 
producción literaria en relación a la producción crítica. El rastro de las 
sexualidades aparece en la producción literaria, mientras que la producción 
crítica se rehúsa a entrar en esa materia. Es como si las sexualidades fueran 
más bien material de la escritura de ficción, o de la escritura poética, pero 
nunca pudieran serlo de la escritura crítica, o de la investigación docente, o de 
la enseñanza pedagógica. Debemos pensar que las pautas de lo que se debe 
leer y lo que se debe estudiar han sido profundamente conservadores en 
América Latina (BALDERSTON, QUIROGA, 2005, p. 26). 

 

Daniel Link, com uma profunda crítica às historiografias literárias, afirma que a 

antologia e o manual são o museu da nossa literatura, onde brilharia o puro valor dos 

universais e das generalizações (LINK, 2002, p. 239). Por isso, estes monumentos da 
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literatura seriam autonomizados, esvaziados de conteúdos polêmicos e 

homogeneizados para que possam funcionar sem conflitos como modelos positivos e 

patrimônio do status quo (LINK, 2002, p. 239). 

Por isso, as histórias e as antologias das literaturas nacionais na América Latina, 

de acordo com Balderston, sempre tiveram muito pudor com respeito aos temas das 

sexualidades em geral e com a homossexualidade em particular. Se há bastante tempo 

não faltam textos que poderiam ser comentados nas historiografias literárias, só muito 

recentemente esses textos começaram a aparecer timidamente em algumas raras 

historiografias (BALDERSTON, 2004, 165). Segundo Mára Faury, “há um pudor 

exagerado (para não dizer medo, preconceitos e repulsa)” nos críticos e historiadores 

literários quando se fala em sexo mas, principalmente em homossexualidade (FAURY, 

1983, p. 14). 

Os historiadores da literatura empregaram diversas estratégias, que 

analisaremos em seguida, mas seus argumentos e, sobretudo, seus silêncios apontam 

para os preconceitos que forjaram as historiografias e os cânones literários 

(BALDERSTON, 2004, 27). Sob os mais diferentes critérios de valor adotados pelas 

historiografias, o que houve, e o que talvez ainda ocorra contemporaneamente, na 

historiografia hispano-americana, foi uma marginalização de tudo o que o historiador 

preferia que não se discutisse, nem se mencionasse, nem se lesse (BALDERSTON, 

2004, 27).  

Balderston, por exemplo, ao analisar a leitura crítica do livro La pasión y muerte 

del cura Deusto (1924), do escritor chileno Augusto D’Halmar, através das 

historiografias, constata que houve um preponderante ‘branqueamento’ da narrativa, 

além de uma utilização excessiva de palavras carregadas de preconceito 

(BALDERSTON, 2004, p. 29). Este mesmo crítico também analisa as obras Paradiso 

(1966), do escritor cubano José Lezama Lima, e El lugar sin límites (1966), do escritor 

chileno José Donoso, chegando a conclusões similares. Sylvia Molloy, analisando os 

raros textos de relativa dissidência, do século XIX, conclui que as manifestações 

sexuais e eróticas que se desviavam da norma “saudável”, patriarcal e heterossexual 

foram parar no armário da crítica e, consequentemente, da historiografia literária 

(MOLLOY, 2012, p. 40). Molloy também apresenta exemplos de homogeneização na 
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leitura crítica de José Martí sobre Walt Whitman e de Rubén Darío sobre Oscar Wilde. 

Assim como analisa a infantilização da obra de Delmira Augustini como uma estratégia 

de silenciamento da obra e da autora. 

Parece que os leitores críticos, em geral, como afirma Sutherland, têm certo 

temor a se contaminar com essas pulsões sexuais dissidentes, e se utilizam de um 

purismo linguístico para apagar toda a discursividade dissidente (SUTHERLAND, 2009, 

p. 76). Uma das principais estratégias de silenciamento, segundo Sutherland, tem sido, 

quando se torna inevitável a presença de alguma dessas obras nas historiografias, uma 

discussão apenas no domínio da linguagem, como se esta estivesse separada da sua 

própria transparência discursiva75 (SUTHERLAND, 2009, p. 77).  

Em seguida analisaremos com mais detalhes, através da análise de algumas 

historiografias temáticas e canônicas, quais outras estratégias são utilizadas pelas 

historiografias para controlar as interpretações desses textos dissidentes, também 

tentaremos mapear que critérios de valor são utilizados por essas historiografias, a fim 

de traçar um mapa das relações de poder do que está dito, mas também do que está 

silenciado. Os autores e obras analisadas no capítulo anterior, portanto, a partir de 

agora serão lidos a partir dessas historiografias, para que possamos entender algumas 

das tensões e dos jogos de poder que perpassam a literatura, a crítica e as 

historiografias literárias. Consideramos valiosos os trabalhos de Balderston (2004), 

Sutherland (2009) e Molloy (2012), que nos servirão de metodologia para as análises a 

seguir. 

 

3.3. As historiografias literárias temáticas 

 

A seguir analisaremos o que temos chamado de “Historiografias Literárias 

Temáticas”. Trata-se, na verdade, de duas historiografias/antologias de escritores e 

obras que se organizam em torno do tempo cronológico e dos temas de gênero e 

sexualidade, são elas: Historia de la literatura gay en Argentina, do crítico literário e 

cinematográfico Adrián Melo, publicada em 2011, e A corazón abierto: geografia 

                                            
75 Sanchéz, por exemplo, argumenta que na leitura historiográfica da obra Bom-Crioulo (1895), de Adolfo 
Caminha, há uma separação entre forma e conteúdo, onde se privilegia a discussão da linguagem 
literária como uma forma de silenciar o conteúdo da obra (SANCHÉZ, 2012, p. 27). 
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literária de la homosexualidad en Chile, do escritor e crítico literário Juan Pablo 

Sutherland, publicada em 2001. 

A mais importante diferença que se coloca entre essas historiografias e aquelas 

que analisaremos em seguida, sob o nome de “Historiografias Literárias Canônicas”, é o 

fato de essas duas primeiras obras estarem organizadas em torno de um valor que são 

as discussões de gênero e de sexualidade. Contudo, levaremos em consideração, e 

tentaremos responder, questões que também serão analisadas no ponto seguinte, 

como: as obras selecionadas como literárias encontram-se dentro do conceito de 

literatura em campo expandido76 ou apresentam uma ideia tradicional do objeto 

literário? O corpus selecionado obedece a um critério de leitura autônoma ou pós-

autônoma?77 A história e a literatura compõem campos autônomos ou campos 

desautonomizados nessas historiografias? Qual a relação dessas obras com os 

discursos subalternos ou melhor escuta-se vozes subalternas ou essas vozes são 

silenciadas? Qual a relação dessas historiografias com o cânone literário? Qual a 

importância dos estudos feministas e queer na leitura dessas obras? Por fim, como são 

lidas as obras e a vida literária de Néstor Perlongher e Copi? Há silenciamento ou 

homogeneização nessas leituras? 

Essas historiografias temáticas parecem pôr em jogo uma estratégia de leitura 

capaz de fazer emergir as dissidências de gênero e de sexualidade, que estão 

invariavelmente em conflito com os sentidos que são difundidos pelas historiografias 

canônicas, como pudemos observar nas críticas de Molloy (2012), Balderston (2004) e 

Sutherland (2009). Contudo, trataremos de analisar como essas historiografias são 

construídas, com o intuito de verificar como essas leituras temáticas podem contribuir 

com as leituras historiográficas canônicas e vice-versa. 

 

 

 

 

                                            
76 Ver Garramuño (2012) e capítulo anterior sobre o conceito de literatura em campo expandido. 
77 Ver Ludmer (2010) e capítulo anterior sobre o conceito de pós-autonomia. 
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3.3.1. Historia de la literatura gay en argentina: representaciones de la 

homosexualidad masculina en la ficción literaria – Adrián Melo 

 

Os dois critérios de valor que agem como pontos de seleção/exclusão nessa 

historiografia são: a ideia de que existe uma literatura gay e a de que existe uma 

literatura gay nacional especificamente argentina. Como demonstramos nos capítulos 

anteriores, não concordamos com essa abordagem do objeto literário e preferimos 

utilizar os termos escrituras e queer, com o intuito tanto de problematizar a literatura e a 

identidade gay como de questionar em que medida essa leitura identitária da literatura 

funciona como um agente de normalização das múltiplas dissidências sexuais, 

especialmente a partir da formação de novos cânones paralelos. 

Contudo, de acordo com Melo, o que se chama literatura gay teria surgido no 

final do século XIX, na Europa, ao redor de homens como Alter Pater e Benjamin Jowett 

(MELO, 2011, p. 10), através da elaboração de listas de figuras míticas e históricas que 

evidenciavam práticas homossexuais (MELO, 2011, p. 20). De acordo com o autor, 

foram essas listas que formaram o que posteriormente se chamou literatura gay; assim, 

os critérios de pertencimento a esse suposto campo literário estão organizados, 

primeiramente, ao redor da sexualidade desses autores. 

Essas listas, segundo esse crítico literário, eram uma forma de sobrevivência e 

de resistência física e cultural, já que diversos discursos científicos, jurídicos, religiosos 

consagravam a noção de homossexualidade com atributos excludentes e negativos, 

como uma anormalidade ou uma perversão (MELO, 2011, p. 10). Portanto, não 

negamos o quanto essas listas foram e são fundamentais e potentes politicamente, 

principalmente por divulgarem obras e autores que são, normalmente, silenciados por 

historiografias canônicas. Contudo, como demonstraremos a seguir, a formação de 

cânones paralelos, que também operam a partir de exclusões e de discursos 

identitários homogeneizantes, isola essas identidades em guetos simbólicos, além de 

favorecer hierarquizações entre esses gêneros e essas sexualidades dissidentes78. 

                                            
78 Como aparece na epígrafe perlongheriana do primeiro capítulo dessa dissertação, uma história de 
amor entre dois homens, por exemplo, sob o paradigma da heteronormatividade parece-nos ter mais 
produtividade política quando analisada a partir de um ideal romântico do que quando lidas isoladamente 
a partir das dissidências sexuais. 
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Entretanto, segundo Melo, a literatura gay não constituiria um gênero literário, 

mas uma construção política. A ideia de uma literatura gay, portanto, associar-se-ia às 

políticas identitárias e às ações de militância, que inventaram essa categoria, assim 

como, em momento anterior, inventaram-se as ideias de uma literatura nacional. O 

critério de pertencimento a essa historiografia seria a ação militante, a solidariedade 

cultural e o gozo erótico que esses textos provocam nos seus leitores (MELO, 2011, p. 

11-12). Melo, entretanto, concorda que seria desejável que não houvesse esses guetos 

simbólicos, porém acredita que essas historiografias serão necessárias enquanto 

existirem hierarquizações entre os gêneros e as sexualidades. 

A historiografia em análise está construída em uma chave de leitura pós-

autônoma; segundo o autor, as historiografias gays por se preocuparem muito com o 

contexto das obras e dos escritores, terminam sendo importantes testemunhos das 

violências sofridas pelas dissidências sexuais (MELO, 2011, p.12), e, dessa forma, 

terminam por tomar a literatura e a história de forma desautonomizada. Seguindo as 

críticas apontadas por Barthes, podemos dizer que essa é uma historiografia bastante 

sociológica, ainda que não descentre as figuras dos autores. De acordo com Melo, 

alguns dos objetivos da sua historiografia são: visualizar como se construiu e se 

delineou a noção de homossexualidade nos escritos literários fundacionais e nas 

ficções argentinas do século XX; como se construiu a partir das ficções argentinas a 

hegemonia do homem branco, burguês e heterossexual; como aparecem, nas ficções 

do século XIX, essas sexualidades polimorfas que a sexualidade burguesa relegava ao 

campo das perversões; qual função cumpre na literatura argentina a noção da 

homossexualidade; como se relacionam as representações da homossexualidade com 

os imaginários sociais e os discursos políticos e sociais circulantes (MELO, 2011, p. 14-

15). 

La idea subyacente es que la literatura, en sus diversas manifestaciones, puede 
ser utilizada como agente y fuente de la historia y de la sociología, como una 
herramienta para el análisis socio histórico y para dar cuenta de las ideas, los 
sueños, los prejuicios, los símbolos propios de un determinado aspecto y 
momento de la sociedad, es decir, de su imaginario social (MELO, 2011, p. 
141).  

 

Entretanto, ainda que a historiografia trabalhe em uma chave de leitura não 

autônoma e que afirme que tomará a literatura em suas diversas manifestações, 



113 

 

podemos afirmar que a definição do objeto literário é bastante conservadora, não 

trabalhando, por exemplo, com testemunhos, entrevistas, comics, etc. Na verdade, não 

há uma discussão sobre o que é o literário, o historiador apenas o toma como uma 

realidade a partir do que já está tradicionalmente definido. 

As vozes subalternizadas que podem ser ouvidas através dessa historiografia 

são as vozes da homossexualidade masculina, em seus múltiplos devires e 

entrecruzamentos de classe, etnia e nação; contudo, outras vozes subalternizadas 

como as da homossexualidade feminina e as das trans* continuam silenciadas. 

Dita historiografia também trabalha com a ideia de um cânone da literatura gay 

argentina; segundo Melo, a literatura gay, como qualquer outro cânone de “excelência 

literária”, requer todo um processo de seleção, produção e avaliação que incluem certas 

regras próprias do campo literário e também as lutas políticas próprias da militância gay 

de cada época da história (MELO, 2011, p.11). Não há, portanto, na proposta do autor, 

um questionamento sobre os processos de seleção-exclusão-hierarquização, sua 

proposta é de alargamento do cânone ou de produção de novos cânones que 

funcionariam paralelamente, sem, contudo, desestabiliza-los. Talvez, por isso, outras 

dissidências que não sejam as homossexualidades masculinas, terminem mais uma vez 

silenciadas. 

 

3.3.1.1. Sobre Perlongher e Copi 

 

Perlongher aparece nessa historiografia em suas múltiplas facetas: como crítico 

literário, comentando sobre a obra de outros autores, especialmente a novela O beijo 

da mulher aranha, de Manuel Puig (MELO, 2011, p. 263); como sociólogo, avaliando o 

peronismo (MELO, 2011, p. 212), a guerra das Malvinas (MELO, 2011, p. 225) e 

discutindo relações de gênero (MELO, 2011, p. 264); e como escritor tendo tanto os 

seus contos sobre Eva Perón analisados como algumas poesias, sendo lido 

conjuntamente com outros autores, como Witold Gombrowicz (MELO, 2011, p. 213), 

Manuel Puig (MELO, 2011, p. 303), Copi (MELO, 2011, p. 255), Tulio Carella (MELO, 

2011, p. 309) e Pedro Ara (MELO, 2011, p. 253). 



114 

 

A vida literária e o contexto histórico de produção das suas obras são analisados 

juntamente com seus textos literários e com suas apreciações sociológicas. A 

enfermidade do autor e sua aproximação ao Santo Daime, por exemplo, são tomados 

como pontos importantes na última fase da sua produção poética. De acordo com Melo, 

“Perlongher idealizou uma obra onde o desejo se entrelaça com a política”, desde seus 

poemas que mesclam guerra, exploração de classe e cenas de sodomia, passando por 

seus contos e suas poesias sobre Eva Perón, onde a libido adquire características 

brutalmente eróticas, até nos seus ensaios sobre a guerra das Malvinas, onde ele se 

lamenta da morte de valorosos homens dos setores populares que foram sacrificados 

na “flor da idade” sob o delírio canibal dos militares (MELO, 2011, p. 334). 

Copi, entretanto, tem uma análise mais simplória, aparecendo nessa 

historiografia exclusivamente por conta da peça teatral Eva Perón; segundo Melo, 

Néstor Perlongher e Copi teriam construído imagens que ainda estão em circulação 

sobre Eva Perón (MELO, 2011, p. 50). A peça, em seguida, é lida a partir do seu 

contexto de estreia – as bombas no teatro, a surra nos atores, o exílio dos familiares e 

as ameaças de morte contra Copi e sua família – e do seu contexto de escrita – o 

sequestro do cadáver de Evita e o sequestro e consequente assassinato de Aramburu 

(MELO, 2011, p. 249-251). Na análise de Melo, encontramos também: um rápido 

resumo sobre a peça teatral; o estabelecimento de vínculos, sem explicar o porquê, 

entre o texto de Copi e as obras El Simulacro (1960) e El examen (1950) de Borges e 

Cortázar, respectivamente; uma rapidíssima leitura sobre a estrutura folhetinesca da 

obra; e, por fim, uma brevíssima análise sobre papeis de gênero a partir de Evita e de 

Perón (MELO, 2011, p. 250-251). 

Nessa historiografia também encontramos uma análise conjunta entre as obras 

de Copi e de Perlongher; de acordo com Melo, a grandeza das obras de Copi e de 

Perlongher é que elas parecem assimilar, se apropriar e reinterpretar diversos símbolos 

e elementos a partir dos quais se construiu o mito de Evita: o rádio e o cinema, o cabelo 

louro, a demagogia e o autoritarismo, o câncer, os funerais como espetáculos 

melodramáticos, a maquiagem, etc. (MELO, 2011, p. 255-256). Além disso, para este 

crítico, Copi, Perlongher e alguns outros poucos escritores, representam uma virada na 

representação da homossexualidade na literatura argentina, deixando para o passado 
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as velhas histórias de coitos forçados, de subjugação, de culpa e de repressão (MELO, 

2011, p. 358). Assim, o que faz mais falta, especialmente na leitura da obra de Copi, é 

uma análise mais profunda sobre a forma literária e as relações entre a forma e o 

conteúdo das obras. 

 

3.3.2. A corazón abierto: geografia literaria de la homosexualidad en Chile – Juan 

Pablo Sutherland 

 

Por não termos encontrado outras historiografias literárias temáticas sobre 

gênero e sexualidade onde fosse possível, de acordo com os critérios próprios de 

seleção/exclusão das mesmas, analisarmos as obras de Copi e de Perlongher, 

resolvemos incorporar à nossa análise esta obra de Sutherland (2001), ainda que ela 

não se proponha exatamente como historiográfica, mas como uma antologia. Contudo, 

como vimos na parte introdutória desse capítulo, esses gêneros textuais costumam 

confundir-se, por isso, ainda que com todas as limitações, achamos possível e 

proveitoso, para a nossa investigação, analisarmos essa antologia literária chilena a 

partir de uma enfoque historiográfico, já que a mesma se organiza, tendo como critérios 

de valor o espaço geográfico, o diálogo com a história chilena e as relações de desejos 

e afetos dissidentes. 

Assim, tentaremos analisar essa antologia/historiografia a partir da sua própria 

constituição: a emergência ou não de uma leitura desautonomizada, o critério de 

seleção do objeto literário, as possibilidades das vozes subalternas e a possibilidade de 

formação de um novo cânone paralelo. Sabemos, portanto, que é impossível falarmos 

em estratégias de silenciamento ou homogeneização das obras de Copi e Perlongher 

devido, exclusivamente, ao recorte geográfico dessa antologia. 

De acordo com Sutherland, as histórias literárias chilenas, em geral, tentaram 

homogeneizar a cultura oficial e determinar as bases da chamada Literatura Nacional, 

“patrimônio servil da ideia de identidade nacional” (SUTHERLAND, 2001, p. 13). Assim, 

os historiadores organizaram seus projetos críticos em torno de uma periodização em 

gerações literárias ou de uma sucessão de estilos e movimentos literários; 

metodologias, que serviram, segundo o mesmo, para a construção de um projeto 
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histórico oficial de nação (SUTHERLAND, 2001, p. 13). O modo de historicizar a 

literatura, segundo Sutherland, seria, portanto, subsidiário de uma tarefa interpretativa 

que remete mais às condições históricas de sua produção, que à crítica de seus 

produtos e efeitos estéticos, pedagógicos e políticos (SUTHERLAND, 2001, p. 18).  

Sutherland, a partir disso, pretende, de forma contrária, organizar uma 

constelação de pequenos fragmentos, com o objetivo, segundo Balderston, não de 

construir propriamente uma historiográfica temática, mas de criar uma contra-história da 

literatura nacional (BALDERSTON, 2004, p.169). Isto posto, Sutherland propõe-se a 

organizar uma antologia de textos e não de autores, afastando-se, portanto, das 

categorias de geração, estilo e movimento (BALDERSTON, 2004, p. 169).  

A partir desse critério, o autor marca as entonações pessoais e busca afinidades 

eletivas entre os escritores de diversas épocas, deixando para segundo plano a 

distinção entre o canônico e o não canônico, elegendo os textos, portanto, unicamente 

segundo as temáticas definidas pela antologia (BALDERSTON, 2004, p. 169). Tratar-

se-ia, dessa forma, de uma cartografia de obras e não de autores, com o intuito de 

assinalar traços e lugares comuns, questionamentos e preconceitos instalados 

poderosamente no imaginário coletivo da cultura chilena (SUTHERLAND, 2001, p. 7). 

Segundo Sutherland, sua antologia pretende abrir, a partir de textos silenciados pela 

crítica, uma variante interpretativa e promover novos espaços de leitura, novos debates 

e novas reflexões (SUTHERLAND, 2001, p. 6)  

Contudo, ainda que o autor apresente toda uma nova cartografia literária, a sua 

definição do objeto literário, mesmo que apresente novos autores silenciados, ainda é 

bastante conservadora, assim como a de Melo (2011); tomando por literatura apenas 

textos ficcionais que obedecem a um modelo restrito e consagrado modernamente de 

ficção ou de poesia. Não há na sua antologia, portanto, espaço para novos gêneros 

literários. Entretanto, por apresentar uma importante análise do contexto histórico de 

produção e de leitura dessas obras, podemos dizer que o objeto literário é lido a partir 

de um critério não autônomo. 

Quanto à possibilidade de uma voz subalterna, como destaca Balderston, há um 

predomínio, que não seria exclusivo desta antologia, mas um traço comum às 

antologias latino-americanas sobre gênero e sexualidade, de textos sobre homens 
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homossexuais, em seus diversos devires, e uma relativa ausência de textos sobre 

questões lésbicas e trans* (BALDERSTON, 2004, p. 170). Assim, há uma seleção nas 

vozes subalternas das dissidências sexuais que podem ser ouvidas nessa antologia. 

De acordo com Sutherland, a ideia da sua antologia não é instalar um novo 

cânone, nem um território que não se questione a si mesma, mas gerar novas 

aproximações e problematizações dos textos (SUTHERLAND, 2001, p. 24-25). 

Balderston, entretanto, entende essa a antologia segundo uma proposta de ampliação 

do cânone literário chileno, forçando o debate em torno da homossexualidade 

(masculina) (BALDERSTON, 2004, p. 170). 

Assim, como a historiografia de Melo (2011), também sentimos falta de uma 

maior análise e reflexão sobre as relações entre a forma literária e o conteúdo. 

Contudo, consideramos extremamente positivo a apresentação de autores chilenos 

silenciados por historiografias nacionais, capazes de gerar, portanto, uma nova leitura 

da literatura chilena e um novo debate sobre as relações entre o cânone e a margem. 

 

3.4. As historiografias literárias canônicas 

 

Em seguida, analisaremos quatro historiografias literárias, as quais chamamos 

de canônicas. O termo refere-se tanto ao reconhecimento dos autores e organizadores 

como importantes nomes da crítica literária latino-americana quanto à estruturação das 

próprias historiografias, que não estão definidas em torno de um tema, mas estão 

organizadas à maneira clássica das historiografias literárias, obedecendo, portanto, 

exclusivamente, a um recorte geográfico e a uma cronologia linear. 

Da mesma forma que no ponto anterior, tentaremos analisar: o enfoque e os 

critérios de seleção/exclusão do objeto literário; a possibilidade de leituras 

desautonomizadas; a emergência ou não de vozes subalternizadas a partir dos devires 

de gênero e de sexualidade; o diálogo e a promoção de um cânone literário nacional; a 

presença ou não de leituras feministas ou queer que problematizem os clássicos papéis 

de gênero e de sexualidade; por fim, a presença ou não dos autores analisados no 

capítulo anterior e, consequentemente, as estratégias de silenciamento e 

homogeneização na leitura desses autores. 
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Dessa forma selecionamos apenas historiografias publicadas depois dos anos 

2000, tempo que consideramos suficiente para a presença de Copi e de Perlongher nas 

historiografias que pretendem ler a contemporaneidade, e tempo mais do que suficiente 

também para a emergência de leituras feministas ou queer. Esclarecemos que diante 

de um total apagamento das obras desses dois autores nessas historiografias, 

tomaremos de empréstimo a obra de Manuel Puig, por também a entendermos como 

uma escritura queer, com o intuito de verificarmos quais estratégias de leitura 

percorrem a sua obra, segundo os mesmos critérios de silenciamento e 

homogeneização.  

A seguir, analisaremos as obras: Escritos sobre literatura argentina de Beatriz 

Sarlo, 2007; Historia de la literatura hispanoamericana de José Miguel Oviedo, volume 

IV, 2001; Historia crítica de la literatura argentina de Noé Jitrik (organizador), volumes II, 

VI, IX, X e XI; e, Literatura argentina del siglo XX: de Alfonsín al menemato (1983-2001) 

de David Viñas (organizador), 2010. 

 

3.4.1. Escritos sobre literatura argentina – Beatriz Sarlo 

 

Entre todas as historiografias que analisamos, esta é a única a não refletir e a 

não explicar os critérios de construção que norteiam o seu fazer historiográfico. Trata-

se, ainda que estruturada e vendida sob um formato historiográfico clássico, de escritos 

críticos produzidos por Beatriz Sarlo que foram publicados anteriormente em revistas, 

suplementos literários, jornais e artigos acadêmicos entre os anos de 1981 e 2006. 

Portanto, como apontamos anteriormente, de acordo com Barthes, essa historiografia, 

como uma sequência de críticas fechadas em si mesmas, não é mais do que uma 

crítica literária (BARTHES, 2008, p. 187). 

Sarlo, nesta obra, inclusive, coloca-se como historiadora literária, ao comparar o 

seu trabalho com o de Peter Bürger, afirmando que como historiadora não pode 

descartar os laços que a unem ao seu próprio presente (SARLO, 2007, p. 334), mas 

também se mostra como crítica literária, ao afirmar que, como crítica literária, suas 

eleições na construção de um corpus literário inevitavelmente constituem uma operação 

que privilegia determinadas formas de significar, tipologias e temas ideológicos 
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(SARLO, 2007, p. 334-335). Talvez, por isso, Compagnon, acerte ao dizer que “a 

separação entre historiografia e crítica literária não passe de um engodo” 

(COMPAGNON, 1999, p. 203-204). 

A partir da leitura da mesma, portanto, podemos perceber que os principais 

critérios de seleção/exclusão são: o recorte geográfico, o tempo linear e a 

“originalidade” das obras; sendo este último valor o principal critério, não só de 

pertencimento a esta historiografia, mas também de hierarquização literária entre os 

autores. Sarlo, partindo da ideia de originalidade, atribui valores literários positivos a 

Arlt, Borges, Cortázar, Saer, Raschella, Chejfec e Puig, em contra partida desqualifica 

as obras de Alejandro López e Washington Cucurto. 

A ideia de originalidade, dessa forma, é utilizada para: comparar algumas obras, 

sobre Borges e Cortázar, por exemplo, Sarlo diz que seria injusto esquecer a antologia 

construída por Julio Cortázar em Rayuela (1963), já que esta frente à antologia de 

Borges dá uma impressão de uma originalidade mais forte (SARLO, 2007, p. 207); 

valorizar Saer e alguns outros escritores, pois, segundo a autora, a originalidade de 

Saer e de qualquer escritor se põe à prova, entre outros motivos, pela eleição dos 

episódios que o autor escolhe contar e os que escolhe silenciar (SARLO, 2007, p. 317); 

desqualificar alguns autores alegando imitação de determinado procedimento literário, 

sobre Puig a autora diz que é muito difícil imitá-lo, sendo o primeiro motivo dessa 

dificuldade, a originalidade da sua invenção (SARLO, 2007, p. 464); por fim, 

desqualificar a obra kéres coger? (2005) de Alejandro López, por falta de originalidade 

e didatismo (SARLO, 2007, p. 466). Segundo Sarlo, “se não pudermos falar de boa ou 

má literatura, deveríamos, consequentemente, deixar de falar de literatura” (SARLO, 

2007, p. 463)79.  

Assim, a historiadora/crítica acredita que a originalidade é um critério decisivo e 

objetivo o suficiente para separar e hierarquizar textos literários e críticos entre bons e 

ruins. Contudo, como apontamos anteriormente, esse “critério romântico”, mas também 

                                            
79 Nossa posição, oposta a essa lógica hierarquizante de Sarlo, aproxima-se mais de Josefina Ludmer 
quando diz que seu sistema literário não implica hierarquias e nem valorações, não tem centro e nem 
periferia, nem alta nem baixa, porque é um sistema feito de tempos e de visibilidades (LUDMER, 2010, p. 
89). Assim como concordamos com Denilson Lopes quando diz que “não há mais boa ou má literatura, 
bons ou maus filmes. Ou se há, não me importa mais. Há experiência e uma beleza impura” (LOPES, 
2002, p. 242). 
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vanguardista, serve, na verdade, para mascarar outros critérios, alguns nem tão 

invisíveis assim, por exemplo: a eleição temática no caso de Saer; a ideia de pureza, 

imitação e paródia a partir da obra de Puig; e um possível didatismo na obra de López. 

Podemos perceber, ainda, que a tomada desse critério de forma a-histórica implica uma 

atitude também a-histórica sobre valores como “boa” ou “má” literatura, além de uma 

crítica hierarquizante e excessivamente canônica. 

Esta historiografia privilegia objetos literários em seus gêneros textuais mais 

canônicos, analisados também autonomamente. Reafirmando, dessa forma, um cânone 

literário argentino já conhecido, onde não há espaço nem para as vozes subalternas 

das dissidências sexuais e nem para análises feministas ou queer. Assim, mesmo que 

Sarlo afirme, a partir da sua análise sobre revista Contorno, que corpo, sexualidade e 

política são representações e explicações da literatura que se constituem como “um 

desafio à instituição universitária e à moral filisteia da crítica literária” (SARLO, 2007, p. 

53), não parece haver, entretanto, nenhuma tentativa crítica da autora nesse sentido 

especificamente nesta historiografia. Podemos concluir, portanto, que, se a autora diz 

que estes ensaios são uma tomada de partido crítico (SARLO, 2007, p. 11), a posição 

de Sarlo, neste caso, parece ser cúmplice do silenciamento dessas dissidências de 

gênero e de sexualidade80. 

Perlongher não aparece nesta historiografia em nenhum momento, como era de 

se esperar, já que no livro temático de Sarlo, La pasión y la excepción: Borges, Eva 

Perón, Montoneros (2003), em que ela aborda a literatura e a história a partir dessas 

três figuras da história argentina, há um silenciamento quase completo do autor, ainda 

que os contos de Perlongher sobre Evita sejam, como vimos no capítulo anterior, 

considerados como os mais malditos textos sobre a famosa ex-primeira dama 

argentina. Dessa forma, a obra perlongheriana passa de uma breve citação na obra 

crítica que aborda Eva Perón, Borges e Montoneros (2003) para um completo 

apagamento na historiografia literária de Beatriz Sarlo (2007). 

Copi, entretanto, de uma análise exclusivamente do conteúdo antiperonista da 

sua peça teatral, na obra temática de Sarlo (2003), passa a duas citações na obra 

                                            
80 Haveria, neste caso, uma contradição entre teoria e prática. Como afirma Hall, a gente pode apoiar 
uma prática, mas viver a política é diferente de ser abstratamente a favor dela (HALL, 2001, p. 406) 
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historiográfica da mesma (2007). Na primeira citação, Copi, assim como Genet e outras 

novelas consideradas pornográficas pela autora, é utilizado para explicar a linguagem 

da personagem Verônica, da novela La experiencia sensible (2001), de Rodolfo Fogwill. 

De acordo com Sarlo, Veronica usa uma espécie de dialeto, onde se escutaria a voz de 

Copi, de Genet e de novelas pornográficas, onde todas as coisas são chamadas pelo 

seu nome, não usando, portanto, “uma linguagem que a literatura normalmente atribui 

ao erotismo” (SARLO, 2007, p. 459). Talvez o que Sarlo chame de dialeto, e não de 

“linguagem literária erótica”, seja exatamente o que chamamos de língua menor no 

capítulo anterior. A segunda citação de Copi novamente tem a ver como a pornografia. 

Sarlo utiliza Copi e também Osvaldo Lamborghini para criticar a Alejandro López; 

segundo a historiadora, Copi e Lamborghini fazem uma transgressão inassimilável, que 

provavelmente nunca mais possa existir já que o regime de assimilação midiática 

suaviza toda a violência, enquanto Alejandro López faz uma “pornografia cool” (SARLO, 

2007, p. 466). 

Estranhamente, no último capítulo dessa historiografia Leer en presente, a autora 

faz uma análise das novelas publicadas na Argentina e no exílio entre fins dos anos 

setenta e começo dos anos oitenta (SARLO, 2007, p. 327). Segundo a mesma, esses 

textos possuem uma qualidade dissidente com uma pluralidade de sentidos de 

perspectiva dialógica que põem em cena um debate de valores e de discursos de 

diferentes procedências ideológicas, políticas, sociais e culturais (SARLO, 2007, p. 328-

330), criando, assim, uma literatura que parece em condições de propor uma 

restauração da diferença e de uma não identidade (SARLO, 2007, p. 349). Contudo, 

ainda que os textos de Perlongher e Copi possam ser entendidos exatamente a partir 

dessa chave de leitura da historiadora – como tentamos demonstrar no capítulo anterior 

–, não só pelo recorte espaço-temporal, mas também pelo temático, e ainda que 

Perlongher e Copi não sejam autores desconhecidos da mesma, ambos são apagados 

e silenciados mais uma vez. 

Quanto a Manuel Puig, o autor é lido isoladamente sob o título El brillo, la 

parodia, Hollywood y la modestia, no capítulo três do livro. Entretanto, essa é a menor 

análise de todo a historiografia, menos de uma página e meia são dedicadas ao autor, 
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ainda que um título tão longo pudesse, talvez, indicar o contrário81. O segundo menor 

artigo do livro tem sete páginas e o maior, obviamente sobre Borges, têm mais de 

sessenta páginas de análise. Puig também reaparece em mais um outro capítulo 

dedicado à pornografia. Contudo, em todas as análises sobre a obra desse autor, há 

uma separação definitiva entre forma literária e conteúdo, onde somente a forma 

literária é discutida e o conteúdo é completamente silenciado. Sobre este fato, 

concordamos com a leitura de Ludmer, ao afirmar que uma leitura exclusivamente 

formal de uma obra não leva em consideração os aspectos éticos dessas intervenções 

artísticas (GARRAMUÑO, 2012, p. 72). Por isso, acreditamos que, além de um 

completo apagamento de determinado autor, uma análise exclusivamente formal da 

obra, também seja uma importante estratégia de silenciamento dessas dissidências, 

dessas subalternidades, de gênero e de sexualidade. Não é de se estranhar, portanto, 

que Sarlo defenda a Puig como “um autor sério e original” (SARLO, 2007, p. 464) e 

quase nada diga sobre o conteúdo das suas obras. 

 

3.4.2. Historia de la literatura hispanoamericana – José Miguel Oviedo 

 

A historiografia do professor e crítico literário peruano José Miguel de Oviedo 

será analisada no seu volume quatro, publicado em 2001, sob o nome de De Borges al 

presente. Isto porque a mesma está organizada em torno a um tempo cronológico e 

linear, portanto, as obras de Copi e de Perlongher só poderiam aparecer neste último 

volume. Contudo, em seu primeiro volume, intitulado de De los Orígenes a la 

emancipación, publicado em 1995, há uma importante discussão sobre o fazer 

historiográfico da literatura que levaremos em consideração nessa análise. 

Assim, de acordo com Oviedo, existe basicamente dois modos de escrever uma 

história literária hispano-americana. O primeiro modo seria uma historiografia 

enciclopédia, catálogo ou dicionário, onde constaria um registro minucioso e global de 

tudo o que se escreveu e se produziu como atividade literária, que funcionaria, portanto, 

como um guia telefônico, em que as pessoas utilizam-na apenas em busca de dados 

                                            
81 Retomares essa questão, sobre o tamanho dos capítulos de uma historiografia, no ponto seguinte a 
partir de Oviedo. 
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específicos. Nesse modelo, segundo o autor, haveria um privilégio da história sobre a 

literatura, já que a historiografia olharia para o passado de um povo e recolheria seus 

textos com “uma atitude imparcial e descritiva” (OVIEDO, 1995, p. 17). Parece que 

Oviedo ou não percebe o caráter ficcional de todo texto historiográfico ou acredita ou 

quer nos fazer acreditar na possibilidade de existir uma seleção de textos de forma 

imparcial. 

A outra opção historiográfica seria ler o passado a partir do presente e oferecer 

um quadro vivo de obras, segundo o grau de importância com que as mesmas 

contribuem ao processo cultural. Determinadas obras, portanto, obrigariam os 

historiadores pela sua própria importância cultural a um exame detalhado, enquanto 

outras pelo mesmo motivo seriam facilmente omitidas. Esse segundo modelo 

concentrar-se-ia em certos “autores e textos de acordo com sua significação cultural 

própria”. Seria, portanto, “uma revisão do que existe de melhor e do que tem maior 

transcendência dentro e fora do seu tempo”, capaz de outorgar sentido histórico e 

explicar determinada cultura (OVIEDO, 1995, p. 17-18). O primeiro modelo, então, seria 

mais descritivo e objetivo, já o segundo modelo seria mais valorativo e crítico; dessa 

forma, segundo o autor, esse último modelo, seria mais uma interpretação pessoal e 

uma história imparcial (OVIEDO, 1995, p. 18). Após essas considerações, Oviedo opta 

nesses dois volumes analisados por uma historiografia seguindo o segundo modelo. 

Assim, de acordo com esse critério de seleção/exclusão – ler apenas obras que 

contribuem ao processo cultural – podemos rapidamente imaginar que haverá um 

silenciamento de todas as dissidências de gênero e de sexualidade caso o autor tenha 

um olhar hegemônico da cultura. Pois, somente um olhar contra hegemônico, que o 

autor não tem, como mostraremos, poderia, seguindo esse critério de seleção/exclusão, 

ler obras que foram sempre silenciadas por outras historiografias e pelo cânone literário, 

já que estes se construíram tendo como pano de fundo o apagamento sistemático e a 

homogeneização das diferenças que não interessavam à ideia de uma identidade 

nacional, como vimos no começo desse capítulo. 

Oviedo, em seguida, faz uma longa reflexão sobre o papel e os perigos 

enfrentados pelos historiadores da literatura, a qual incorporaremos nessa parte da 

dissertação, mas que também poderia aparecer na parte introdutória desse capítulo. 



124 

 

Segundo o mesmo, o historiador literário realiza uma operação intelectual que combina 

as tarefas de pesquisador, ensaísta, crítico e “até mesmo a de autor”, já que qualquer 

historiografia se trata da relação desse historiador com outros autores (OVIEDO, 1995, 

p. 18). Portanto, os seguintes perigos e problemas acompanhariam os historiadores 

literários: a definição do que seria a literatura e de qual critério define o espaço hispano-

americano, se genético, geográfico ou temático; como falar das literatura nacionais no 

espaço hispano-americano; como organizar ou não a historiografia segundo quadros 

históricos já conhecidos; por fim, ler essas obras de forma autônoma ou, o que ele 

chama, de forma sócio-crítica. Através da resposta de cada um desses problemas 

planteados pelo autor, podemos entender melhor como Oviedo constrói a sua 

historiografia, mas, também, podemos, a partir desses questionamentos, pensar como 

se constroem as outras historiografias canônicas. 

Oviedo afirma que a literatura não pode mais ser selecionada segundo o critério 

de “belas letras” que predominou no passado, na medida em que há formas de discurso 

que escapam a esse molde e que, no entanto, têm um “alto valor espiritual” no literário. 

Essa historiografia, portanto, tomaria a literatura respeitando essa suposta flexibilidade, 

incorporando expressões em línguas indígenas e produtos de mestiçagem (OVIEDO, 

1995, p 20-21). Essa flexibilidade pretendida por Oviedo serve para incorporar textos de 

tradições indígenas, contudo, essas obras não são consideradas como literatura e sim 

como “expressões de alto valor espiritual no literário”. Além disso, são lidos alguns 

“grandes” ensaístas latino-americanos. Assim, poderíamos afirmar que há uma relativa 

flexibilização do objeto literário, ainda que haja um predomínio de um modelo 

hegemônico de literatura. 

A literatura hispano-americana, para o autor, definir-se-ia como aquela que 

expressa o denso e confuso fundo comum que une esses povos, seja por critérios 

geográficos, genéticos ou temáticos, estando todos eles presentes ou não (OVIEDO, 

1995, p. 22). Da mesma forma, uma história da literatura hispano-americana não pode 

ser uma soma de literaturas nacionais em uma escala maior, ao contrário, deve-se 

organizar segundo regiões ou zonas culturais (que às vezes coincidem com um ou 

vários países) marcadas por práticas e experiências históricas em comum (OVIEDO, 

1995, p. 24-25). 
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Quanto às periodizações literárias, o autor mostra descontentamento com as 

nomenclaturas, muitas vezes, segundo o mesmo, herdadas de quadros históricos 

europeus e transplantadas para o espaço hispano-americano como se operassem da 

mesma forma; contudo, não abandona essas periodizações, nomenclaturas e quadros 

históricos, utilizando-as, segundo o mesmo, “com precaução” e com “critério eclético”, já 

que “algumas dessas periodizações realmente funcionariam, enquanto outras não” 

(OVIEDO, 1995, p. 26-27). 

Por fim, quanto a uma leitura autônoma ou sócio-crítica, o autor diz que tomará a 

literatura nem como um produto saído do nada e nem como uma emanação direta de 

condicionamentos históricos, já que para ele a “grande literatura” surge, geralmente, 

como uma manifestação contra os limites que a história exerce sobre a liberdade e a 

imaginação dos homens (OVIEDO, 1995, p. 28-29). Nesse momento, o autor deixa, 

portanto, entrever que ele faz uma distinção, que, consequentemente, orientará a sua 

historiografia entre grande e baixa literatura. Tal fato se confirma quando o autor diz 

que o tamanho das seções da historiografia reflete a importância secundária ou relativa 

de determinadas obras frente ao que ele considera indispensável (OVIEDO, 1995, p. 

29). Certamente, esse critério, esteja dito ou não pelos historiadores, – o tamanho das 

seções críticas refletir a importância da obra para o historiador –, pode ser utilizado para 

ler outras historiografias, como, por exemplo, na historiografia de Sarlo (2007), onde 

Borges é lido em mais de sessenta páginas, enquanto que Puig é analisado em menos 

de uma página e meia, Copi apenas em duas breves citações e Perlongher é 

totalmente apagado. 

Algo que diferencia a historiografia de Oviedo (1995 e 2001), assim como a de 

Viñas (2010), das outras historiografias canônicas é a presença de informações 

bibliográficas ao final de casa seção, que permitem ao leitor, segundo o autor, ampliar 

os seus conhecimentos sobre períodos, fenômenos ou autores (OVIEDO, 1995, p. 29). 

Parece-nos bastante importante essa seção, não somente por indicar novas leituras, 

mas inclusive para reconstruir as análises do próprio autor. 

No volume quatro desta historiografia (2001), onde poderíamos possivelmente 

encontrar a Perlongher e a Copi, seguindo o critério de tempo que organiza a obra, não 

aparece nenhuma referência aos dois autores. Ambos, portanto, são totalmente 
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apagados da leitura de Oviedo, presumivelmente porque, seguindo os critérios do autor, 

eles não teriam nenhuma importância cultural para o espaço hispano-americano. 

Sabemos, entretanto, que esse fato só pode ser verdadeiro se tomamos como cultura 

apenas o hegemônico. 

Entretanto, há um brevíssimo capítulo dedicado a escritoras mulheres que foram 

esquecidas pela historiografia literária, o que demonstra uma preocupação do 

historiador com essas questões, ainda que lhes dediquem poucas páginas, e já 

sabemos o que significam poucas páginas na análise de Oviedo. Não há, entretanto, 

nenhuma leitura feminista ou queer a partir destas ou de qualquer outro escritor; 

questões de gênero e de sexualidade, dessa forma, não são discutidas na obra, 

portanto, são naturalizadas. 

Sobre Manuel Puig, a vida literária e as obras deste autor são analisadas em 

cinco páginas e meia. Borges, por outro lado, é analisado em vinte e três páginas. 

Dessa forma, esta historiografia, assim como os próprios critérios de seleção/exclusão 

que a constituem, favorece uma reafirmação do que já é tido como o cânone literário 

hispano-americano, mesmo que se mostre relativamente preocupada com alguns 

autores silenciados por outras historiografias ou com obras de “elevado valor espiritual” 

no literário.  

Na biografia construída sobre Manuel Puig não há nenhuma referência à 

participação do autor nas políticas dos movimentos gays argentinos, assim como, na 

leitura da obra El beso de la mujer araña, as notas de rodapé do autor são criticadas 

por interromperem a fluidez do relato; contudo, não se fala de qual assunto tratam, 

muito menos da importância política das mesmas para a sua época; são tidas 

simplesmente como descartáveis. Da mesma forma, diz também que o autor sofria 

ameaças e que, por isso, exilou-se, mas não se relata o motivo, as informações sobre 

Puig, assim, parecem sempre parcialmente cortadas. A leitura, portanto, centra-se 

basicamente sobre as conquistas da forma literária de Puig, onde aparece a ideia de 

originalidade, assim como no sucesso alcançado pelo autor, além de breves 

informações bastante enigmáticas sobre o enredo de quase todos os livros do autor. 

Entretanto, a principal pista ou informação que o autor nos fornece sobre o conteúdo da 



127 

 

obra de Puig se refere à classificação ambígua da obra deste autor como “novela rosa 

com forma artística altamente estilizada” (OVIEDO, 2001, p. 353). 

 

3.4.3. Historia crítica de la literatura argentina – Noé Jitrik (Organizador) 

  

Nessa historiografia organizada por Noé Jitrik, que se divide em doze volumes, 

analisaremos apenas cinco desses volumes, cuja escolha se dá pelo período histórico 

que corresponde às publicações de Néstor Perlongher e de Copi, mas também pela 

inacessibilidade aos outros volumes. Trata-se de uma historiografia de escrita coletiva, 

em que cada volume é coordenado por um outro crítico literário; consiste, portanto, 

numa sucessão de monografias apresentadas em ordem cronológica, próximo ao que 

Compagnon define como história da literatura. Todos os volumes constam de uma 

introdução, à cargo do coordenador do volume, onde se discute a construção 

historiográfica da literatura, e de um epílogo, do organizador geral da coleção, em que 

há uma leitura conjunta de todo o volume, uma espécie de “conclusões finais” a partir 

de tudo que foi anteriormente discutido. Dos volumes dois, seis e nove analisaremos, 

apenas a introdução, já que não correspondem ao período histórico de Copi e de 

Perlongher, enquanto que nos volumes dez e onze, discutiremos todas as outras 

questões. Todos os tomos apresentam igualmente bibliografias ao final de cada análise. 

No volume dois, sob coordenação de Julio Schvartzman, intitulado La lucha de 

los lenguajes, publicado em 2003, o autor afirma que uma história crítica da literatura 

interroga as sequências, a cronologia, as linhagens e as genealogias literárias, contudo, 

deve sempre suspeitar das naturalizações e das definições que propõem equivalências 

únicas e sucessões lineares de movimentos e gerações. Uma história crítica da 

literatura, portanto, deveria colocar em questão, antes de tudo, seus próprios 

instrumentos e operações de leitura (JITRIK, 2003, p. 9). Para o coordenador da obra, 

são vagos os limites do objeto literário, desde ficções jurídicas que se podem ler no 

Código Civil a formas que vão do ensaio ao artigo monográfico às fábulas críticas 

(JITRIK, 2003, p. 11). Portanto, já nesse volume, há um questionamento e uma leitura 

desse objeto literário de forma relativamente expandida, contudo, concentrada 

basicamente entre textos literários em gêneros tradicionais e textos críticos sobre 
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literatura. Há também uma leitura desautonomizada da história e da literatura já que 

temos uma boa análise histórica em constante diálogo com a discussão literária. 

Entretanto, não há nenhuma leitura a partir da crítica feminista ou queer, igualmente 

não há espaço para as vozes subalternas de gênero e de sexualidade. 

No volume seis, coordenado por María Teresa Gramuglio, intitulado El império 

realista, publicado em 2002, a autora esclarece que o critério que orienta cada volume 

combina o recorte de um segmento cronológico com um tema literário que se propõe 

dominante nesse período (JITRIK, 2002, p. 7). De acordo com o estilo monográfico de 

toda a coleção, a autora esclarece que alguns critérios tradicionais continuam vigentes 

nesse volume; assim, existem vários capítulos centrados em autores e busca-se sugerir 

uma linha cronológica que organiza o que a autora chama de “evolução literária” 

(JITRIK, 2002, p. 11). Mesmo com um critério tão problemático, como o de “evolução 

literária”, trata-se de uma leitura desautonomizada, com o objeto literário tomado quase 

sempre de forma conservadora e sem leituras feministas ou queer. A coordenadora do 

volume justifica a seleção conservadora dos gêneros literários, afirmando que, segundo 

critérios de seleção/exclusão deste volume, foram omitidas a literatura criolla, os 

folhetins sentimentais, o rádio-teatro e outras manifestações do circuito de consumo 

popular, que seriam, segundo a mesma, “mais adequada aos estudos culturais do que 

à crítica literária” (JITRIK, 2002, p. 10). Dessa forma, fica explicito o caráter conservador 

com que é selecionado e lido o objeto literário. 

No volume nove, coordenado por Sylvia Saítta, intitulado El oficio se afirma, 

publicado em 2004, a autora propõe uma leitura cronológica do período literário mais 

atenta às inovações e às permanências formais, estéticas e genéricas próprias do 

sistema literário argentino (JITRIK, 2004, p. 15). Trata-se, portanto, da leitura mais 

autonomizada dos volumes analisados, ainda que não deixe de lado uma análise do 

contexto histórico. O objeto literário também é tomado em campo pouco expandido. Há 

uma reafirmação fortemente canônica na seleção dos autores que são lidos, tendo 

como um dos principais critérios de valor na seleção/exclusão desta historiografia, a 

ideia de originalidade tanto do texto quanto da crítica (JITRIK, 2004, p. 15). Igualmente 

não há espaço nem para leituras feministas, nem queer. Nesse volume, temos uma 
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pequena citação da obra Caribe Transplatino (1991) de Néstor Perlongher, como 

exemplo de neobarroco latino-americano (JITRIK, 2004, p. 367). 

No volume dez, coordenado por Susana Cella, intitulado La irrupción de la crítica, 

publicado em 1999, a autora propõe-se a fazer uma leitura de “autonomia relativa”, já 

que afirma que a primeira preocupação está nos movimentos internos e próprios da 

literatura (JITRIK, 1999, p. 7). Tendo em conta essa relativa autonomia do objeto 

literário é possível, segundo Cella, “historicizar suas mutações, assinalar suas 

constantes e vincular mutações e constantes segundo as relações que estabelecem 

com o conjunto dos discursos sociais” (JITRIK, 1999, p. 7). Mesmo que a autora afirme 

a autonomia da arte e da literatura, nas análises, entretanto, há pouca relevância à 

forma literária. O objeto literário também é relativamente expandido. 

Perlongher aparece nesse volume, não em um capítulo específico que estude a 

sua obra, mas em um capítulo escrito por Noé Jitrik, em que ele analisa a influência da 

psicanálise na crítica literária. Nesse capítulo, Perlongher é citado três vezes: na 

primeira, Jitrik afirma que há uma influência lacaniana na obra de Perlongher que se dá 

através da leitura de Perlongher do crítico literário Oscar Masotta (JITRIK, 1999, p. 23); 

na segunda, aborda-se um aspecto formal da obra de Perlongher, segundo o crítico, a 

narração fragmentada é um traço presente na obra de Luís Gusmán, de Néstor 

Perlongher e de Osvaldo Lamborghini (JITRIK, 1999, p. 28); na última citação, de 

acordo Jitrik existiria uma crítica  silenciosa sobre a relação entre desejo e literatura, na 

década de sessenta, que produzirá importante frutos nas obras de Susana Thénon, 

Arturo Carrera e Néstor Perlongher na década de oitenta (JITRIK, 1999, p. 29). Aparte 

essas informações pouco esclarecedoras, não há nenhuma outra discussão sobre os 

conteúdos e nem uma discussão mais aprofundada sobre a forma literária 

perlongheriana. Vale recordar que Susana Cella escreve um artigo no livro Lumpenes 

Peregrinaciones (1996), primeira livro crítico sobre a obra de Néstor Perlongher, ainda 

que discuta muito sobre o neobarroco e pouco sobre a obra deste autor. Trata-se, 

portanto, de um autor conhecido e estudado pela organizadora do volume. Além disso, 

Noé Jitrik assina o prefácio do livro Copi: sexo y teatralidade (2003), tese de doutorado 

de Marcos Rosenzvaig sobre a obra de Copi; portanto, este autor também não é 

desconhecido do organizador geral dessa historiografia. 
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Finalmente, no volume onze, coordenado por Elsa Drucaroff, intitulado La 

narración gana la partida, publicado em 2000, há leituras feministas, onde se escutam 

vozes silenciadas e subalternizadas nas historiografias tradicionais, às quais incluo 

todos os outros volumes desta coleção. Segundo Drucaroff, o desconhecimento e a 

marginalização que sofrem uma obra ou um autor não a fazem estar fora da literatura, 

ainda que Oviedo utilize como vimos anteriormente este critério; por isso, este volume 

pretende resgatar autores da ignorância e do esquecimento (JITRIK, 2000, p. 15). O 

volume, assim, aspira a deixar um testemunho de como se vê, se lê, se pensa e se 

escreve a história de um determinado momento, tendo como pulso “o tempo presente e 

os sentidos nos mundos simultaneamente autônomos e históricos da literatura 

argentina” (JITRIK, 2000, p. 15). 

A leitura, portanto, é bastante autonomizada, havendo muitos artigos que não 

dialogam com o contexto histórico. Segundo a própria autora, na maioria das vezes os 

escritores são analisados em relação exclusivamente com o fenômeno literário, tendo, 

consequentemente, como objetivo traçar uma história literária organizada desde a 

própria literatura, e não por critérios cronológicos, políticos ou geracionais externos a 

ela (JITRIK, 2000, p. 12). Por isso, a sequência de monografias deste capítulo parecem-

se mais com o formato de crítica literária do que com o formato historiográfico. O objeto 

literário também é selecionado de forma pouco expandido. 

Há também uma interessante discussão sobre o que seria literatura feminina, 

onde a autora trata sobre a invisibilidade de mulheres na produção literária; assim 

sendo, de forma muito similar as nossas críticas à ideia de uma literatura gay, a autora 

afasta-se da ideia de uma literatura de mulheres por considerá-la “um novo curral que 

mantêm a mulher isolada da produção literária total, contudo orgulhosa e desafiante, 

mas ainda assim silenciada ou invisibilisada” (JITRIK, 2000, p. 13).  Portanto, por 

rechaçar critérios que propõe hierarquias literárias, como o critério de originalidade, mas 

também por trabalhar com autores canônicos e não canônicos, este é o único tomo que 

se propõe a ouvir vozes subalternizadas pelo cânone literário argentino. 

Nesse volume, Copi aparece em duas oportunidades, na primeira delas, na 

Introdução, informa-se que há um capítulo que trata das experiências narrativas do 

exílio, onde são analisadas as obras que tem o exilio com respeito à própria língua, por 
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exemplo, os casos de Copi, Rodolfo Wilcock e Hector Bianciotti82, e, em outro sentido, 

também analisa a narrativa de Witold Gombrowicz, escritor polaco que viveu e produziu 

na Argentina (JITRIK, 2000, p. 11). Segundo Drucaroff, sobre os escritores argentinos 

que escreveram em outra língua, é necessário estar atento não só aos efeitos desses 

escritores na produção literária da Argentina, seu país de origem ou de residência, mas 

estar, principalmente, atento à crise das definições da literatura nacional no marco da 

globalização, onde o edifício conceitual de língua nacional exige cada vez mais ser 

revisado, não podendo ser, dessa forma, uma categoria teórica decisiva para expulsar 

autores que dialogam com a literatura argentina e que incidem sobre ela (JITRIK, 2000, 

p. 12-14). Contudo, estranhamente, nesse capítulo são analisadas as obras de Wilcock, 

de Bianciotti e de Gombrowicz, sendo Copi apenas citado como um exemplo, tido como 

radical, dessas escrituras no exílio; por isso, não há uma discussão temática da sua 

obra, mas apenas uma rápida informação de rodapé sobre a forma literária das suas 

obras e breves informações biográficas. Segundo a nota de rodapé, o estilo de Copi é 

tanto excessivo, manifestando-se em violentas rupturas com a verossimilhança realista, 

em uma sucessão veloz e desprovida de nexos causais com finais catastróficos, quanto 

minimalista, pela economia dos meios de expressão, na definição das personagens e 

no efeito de superfície psicológica, filosófica ou de qualquer classe (JITRIK, 2000, p. 

383). 

De forma resumida, a partir dos cinco tomos analisados, diríamos que: as leituras 

tomam os objetos literários de forma timidamente expandida, ainda que se discuta a 

ampliação desse objeto nas introduções de cada volume; as historiografias literárias, 

ainda que muitas vezes contextualizadas, apresentam leituras significativamente 

autonomizadas; as vozes subalternas das dissidências de gênero e de sexualidade são 

quase sempre silenciadas, com exceção do volume onze; também com exceção do 

volume onze, há uma reafirmação do que já é definido pela tradição como o cânone 

                                            
82 Copi, em sua prática desterritorializante dos símbolos nacionais, toma a Bianciotti como personagem 
em seu livro La Internacional Argentina. No romance há uma personagem, uma periodista francesa 
especializada em literatura hispano-americana chamada de Hélène Tibiana, que afirma que Bianciotti 
roubou uma ideia de um outro escritor. O narrador Copi responde, ironicamente, não acreditar nisso 
porque conhece a Héctor e sabe que ele é incapaz de semelhante baixeza, mas que conversará com 
Bianciotti sobre o assunto e que aproveitará para lhe pedir algumas linhas para a sua própria trilogia 
(COPI, 2010, p. 239). Assim, da ideia de que Bianciotti é um plagiador, Copi inverte a afirmação dessa 
critica hispano-americana e coloca-se a si mesmo no lugar de ladrão de ideias. 
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literário argentino; novamente com exceção do volume onze, a crítica feminista e queer 

não serve como um chave de leitura para as outras historiografias; há uma maior 

discussão do conteúdo das obras, ainda que a história e a literatura sejam lidas muitas 

vezes autonomamente; por fim, Copi e Perlongher aparecem apenas como citações, 

onde se discute muito pouco a temática das suas obras. 

 

3.4.4. Literatura argentina del siglo xx: de Alfonsín al Menemato (1983-2001) – 

David Viñas (Organizador) 

 

A seguir analisaremos o último volume da historiografia organizada por David 

Viñas em seu tomo VII, Literatura argentina del siglo XX: De Alfonsín al menemato, 

1983-2001, publicada em 2010, sob a coordenação de Rocco Carbone e Ana Ojeda. A 

seleção exclusiva desse tomo dá-se pelo recorte temporal do mesmo, que abarcaria a 

produção literária de Copi e de Perlongher, mas também pela inacessibilidade aos 

outros volumes da coleção. De imediato, ressaltamos que quase todas as críticas feitas 

às historiografias anteriores parecem ser resolvidas por este volume, o que mostra tanto 

a coerência das críticas que construímos nas análises historiográficas anteriores como 

uma leitura desta historiografia, em particular, mais ajustada às novas teorias e críticas 

literárias. 

Na introdução da obra, os coordenadores do volume, inserindo-se no debate 

historiográfico literário, começam por estabelecer uma diferença entre o que eles 

chamam de história literária e história crítica. Segundo estes, a história literária tentaria 

dar conta de um desenvolvimento, estabelecendo filiações e genealogias sem 

prescindir da história, criando, portanto, uma relação entre os autores, as obras e os 

movimentos literários com a história, com a vida cotidiana e com as crises da época em 

que vivem os escritores. Em contra partida, a história crítica privilegiaria os textos em 

suas peculiaridades literárias, analisando-os, geralmente, de forma isolada. (VIÑAS, 

2010, p. 13). A história literária privilegiaria, assim, uma visão conectiva dos textos e a 

história crítica privilegiaria a literatura por cima da história (VIÑAS, 2010, p. 13). A partir 

dessas diferenças, os coordenadores do volume constroem uma historiografia crítica-

literária, “crítica porque os artigos emitem juízos de valor sobre autores e textos” e 
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“historiográfica porque articulam também textos complementares que ilustram o 

contexto em que se constrói uma obra literária” (VIÑAS, 2010, p. 13). 

A partir disso, Carbone e Ojeda constroem uma sólida análise histórica do 

período do livro (1983-2001), voltando ao passado do marco temporal do livro, através 

de textos literários, com o intuito de explicar algumas relações do passado com esse 

presente livresco, assim como avança para o futuro, do marco temporal do livro, através 

de informações jornalísticas e de filmes, também para estabelecer relações com o 

tempo dessa historiografia. Na obra, analisa-se, portanto, textos e autores em sua 

relação com a escrita e a história, no passado e no futuro; podemos citar como exemplo 

dessa articulação, a relação que os coordenadores estabelecem entre a volta da 

democracia e a mudança que se opera entre artistas e intelectuais, que levam-nos a um 

deslocamento da produção de textos da denúncia à memória (VINÃS, 2010, p. 20). 

De todas as historiografias canônicas e temáticas analisadas, esta é a única que 

toma a literatura realmente em campo expandido. Segundo Carbone e Ojeda, os 

trabalhos reunidos articulam reflexões não só ao redor de textos literários em formato 

tradicional, mas se estendem também em direção ao cinema, aos quadrinhos, ao 

jornalismo de investigação, ao testemunho, à entrevista e ao ensaio de perfil filosófico 

(VIÑAS, 2010, p. 11). Como esclarecem, “o objetivo é ampliar o critério do literário, 

refletir sobre ele, problematizar suas fronteiras e sua identidade” (VIÑAS, 2010, p. 11). 

De acordo como os mesmos, por conta da limitação da quantidade de páginas, outros 

gêneros textuais que também poderiam ter sido incluídos como literários ficaram de 

fora, não porque tal estudo seria mais propício aos estudos culturais como afirma 

Gramuglio no volume seis da historiografia organizada por Jitrik (JITRIK, 2002, p. 10), 

mas exclusivamente pela necessidade de se limitar o número de páginas do volume. 

(VIÑAS, 2010, p. 11). De acordo com Carbone e Ojeda, os textos convertem-se em 

literatura exclusivamente por um ato do leitor (VIÑAS, 2010, p. 23), por isso, a literatura 

neste volume é entendida em sentido amplo (VIÑAS, 2010, p. 51). Depois da análise de 

cada artigo, a obra também conta com textos complementários nos mais variados 

gêneros textuais, que incluem desde volantes de organizações de direitos humanos, 

editoriais de revistas, entrevistas, informações jornalísticas sobre economia à textos 

literários tradicionais. Para os organizadores, os textos complementares permitem uma 
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leitura contra pontual das análises, favorecendo, assim, uma visão mais panorâmica à 

própria historiografia (VIÑAS, 2010, p. 51). 

Ainda que escrita coletivamente ao estilo de pequenas monografias, entre todas 

as historiografias canônicas analisadas, esta também é a obra, ao lado da historiografia 

temática de Melo, que melhor toma a literatura e a história como campos não 

autônomos, realizando, portanto, uma leitura desautonomizada tanto da literatura como 

da história. Segundo os coordenadores, o volume lê a produção literária em paralelo à 

abertura comercial e financeira, à redução do papel do Estado por causa das 

privatizações massivas das empresas estatais e dos serviços públicos, passando pela 

estrangeirização da economia implementada por Menen, até os fatos ocorridos em 

dezembro de 2001, momento histórico-político argentino de profundo questionamento 

da ordem institucional (VIÑAS, 2010, p. 11). De acordo com Carbone e Ojeda, mesmo 

que seja possível ler um texto literário isoladamente, como mera construção linguística, 

ainda que a literatura não esteja feita somente de palavras, é impossível, segundo os 

mesmos, passar por alto da representatividade histórica que todo texto literário possui. 

Assim, sendo o produto literário uma zona de produção de materiais, ideologias e 

estéticas, é impossível, ainda que não seja determinante, que o movimento histórico, 

extratextual, não desborde no intratextual através dos mais diversos procedimentos 

textuais (VIÑAS, 2010, p. 12). 

Da mesma forma, os autores leem as obras não só em sua profunda relação 

com a história, mas analisam também quase sempre tanto a temática quanto a estética 

desses textos, pois, de acordo com Carbone e Ojeda, toda estética implica uma moral e 

uma ideologia política (VIÑAS, 2010, p. 28). A estética, portanto, não é tomada como 

um espaço neutro das “belas letras”, uma escolha aleatória do escritor, mas compõe 

juntamente com o conteúdo da obra o que temos chamado de escritura. Por isso, como 

vimos no primeiro capítulo dessa dissertação, ainda que o autor não diga, uma escritura 

é um ato de solidariedade histórica que liga a sua palavra à história do outro e que 

desvenda um passado, uma escolha, dando uma história ao escritor (BARTHES, 2004, 

p. 13-24). 

Quanto à possibilidade de vozes subalternizadas das dissidências de gênero e 

de sexualidade e quanto à possibilidade das teorias feministas serem utilizadas como 
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uma ferramenta de análise dos autores e das obras, esse talvez seja o único aspecto 

negativo dessa historiografia, já que somente um único tópico da historiografia, 

intitulado de Mujer, poder y literatura. A propósito de la narrativa de Angélica 

Gorodischer, de autoria de Rosana López Rodriguez, aborda essas questões e as 

fazem exclusivamente a partir de escritoras mulheres cis. Novamente, assim como no 

volume onze da historiografia de Jitrik (2000), a discussão das relações de gênero e 

sexualidade, além de serem discutidas apenas através da mulher, parecem isoladas 

das outras leituras, como se essas discussões só importassem ou só fossem possíveis 

para uma literatura feita por mulheres. O artigo, entretanto, apresenta uma importante 

análise das relações entre economia-política-literatura-gênero, ao discutir as origens do 

feminismo, as conexões entre o feminismo e a literatura produzida por mulheres, além 

de dialogar com questões políticas e econômicas argentinas através de dois textos 

complementares. 

Perlongher é analisado principalmente pela estética da sua obra poética, há 

inclusive um capítulo sobre o neobarroco que aborda a sua obra diretamente, e há 

também breves informações sobre o conteúdo de algumas das suas obras. Na análise 

feita pelos coordenadores, ainda na Introdução dessa historiografia, sobre a obra de 

Perlongher, afirma-se que a estética perlongheriana leva a “uma apreciação das formas 

de resistência operadas pelos corpos das bichas loucas e dos michês, que resistiriam 

às assimilações da sociedade, mas que são, em contra partida, objetos privilegiados da 

repressão política”. Segundo os mesmos, a prática poética de Perlongher juntou 

radicalidade textual com radicalidade política, em oposição a estratégia de denúncia 

adotada pela poesia social. Seu principal objetivo seria, portanto, evidenciar as relações 

entre desejo e poder, fazendo visíveis práticas e discursos que desde o terrorismo de 

Estado tinham como objeto o corpo e a sexualidade (VIÑAS, 2010, p. 28-29). O 

neobarroco, portanto, trabalhando sobre a fratura das identidades, tem na poesia de 

Perlongher um sujeito de enunciação que se perde em múltiplas entonações que 

desestabilizam os mecanismos de controle das subjetividades (VIÑAS, 2010, p. 29). 

Perlongher também é citado em um outro capítulo por conta do debate público, 

através da revista Sítio, travado com o crítico literário Ramon Alcalde, sobre a guerra 

das Malvinas (VIÑAS, 2010, p. 151), do qual falamos no capítulo anterior. Perlongher, 
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que foi um crítico feroz do nacionalismo provocado pela guerra das Malvinas nos meios 

intelectuais argentinos, ainda que tenha produzido textos poéticos e ensaios sobre o 

tema, não tem nenhuma dessas obras citadas ou analisadas nesse capítulo. 

Por fim, como já dissemos, sua obra é analisada com mais detalhes no capítulo 

sobre Neobarroso, intitulado Neobarrosos en contexto: genealogías y debates de una 

movida poética, onde Marcos Wasen traça uma genealogia do neobarroso a partir de 

Cuba e do modernismo brasileiro e onde também se discute a relação entre os poetas 

neobarrocos e a poesia social. Nesse ponto são analisados dois poemas de Perlongher 

(Estado y sociedade) e Cadáveres, entretanto, chama-nos atenção a utilização de uma 

linguagem extremamente evasiva na leitura dessas poesias. Ainda de acordo com 

Wasen, a obra de Perlongher estruturar-se-ia sobre três eixos: um movimento de 

cruzamento de fronteiras, de tentativa de fuga dos limites do Estado-nação; o 

nomadismo como estratégia de subjetivação; e um movimento de busca mística na sua 

última produção poética (VIÑAS, 2010, p. 224). Entretanto, em todos esses eixos, de 

acordo com Wasen, há um movimento de fuga, um desejo de ruptura das identidades, 

de saída de si, que ensaia alternativas para o ataque às ordens e aos discursos sociais 

hegemônicos. Para este crítico, a linguagem proletária e suburbana do escritor, ou, 

como dissemos anteriormente, menor, leva-o a construir um discurso a partir de um 

devir outro, liberando as expressões às derivas do desejo (VIÑAS, 2010, p. 225). 

Copi aparece duas vezes em um artigo que trata principalmente sobre a obra 

literária de César Aira, um dos principais divulgadores da obra de Copi na Argentina, 

ainda que exista um capítulo similar ao presente na historiografia organizada por Jitrik 

no seu volume onze, que trata exclusivamente de escritores a partir do exílio. Os 

mesmos nomes analisados na outra historiografia aparecem também aqui, mas a obra 

de Copi é apagada nessa análise. No capítulo sobre Aira, entretanto, dir-se-á somente 

que, segundo Aira, uma análise que busque um significado na obra literária seria 

inapropriado, na obra de Copi, então, seria fatal (VIÑAS, 2010, p. 101). 
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3.5. Possíveis afectações entre as historiografias temáticas e as historiografias 

canônicas 

 

A partir das análises das historiografias literárias temáticas e das historiografias 

literárias canônicas realizadas acima, tentaremos refletir como essas duas construções 

discursivas distintas podem mutuamente se influenciar com o intuito de se 

enriquecerem nas suas análises histórico-literárias. 

Sobre as historiografias temáticas analisadas, consideramos que a emergência 

das vozes subalternizadas das dissidências de gênero e de sexualidade através de 

uma leitura profundamente desautonomizada constitui a principal contribuição dessas 

historiografias, porque, ao relacionarem história e literatura com questões de gênero e 

de sexualidade, deixam de funcionar como “tecnologias de gênero” e de “subjetivação” 

normativas, abrindo espaço para linhas de fugas dissidentes. Contudo, percebemos, 

como aponta Balderston, que há um predomínio, nessas leituras temáticas, de textos 

sobre as diversas homossexualidades masculinas e uma relativa ausência de textos 

que abordem as homossexualidades femininas e as questões trans*; ou seja, mesmo 

nessas historiografias há uma seleção das vozes subalternizadas que podem falar. De 

acordo com Balderston, como já dissemos anteriormente, este fato é um traço comum 

nas antologias latino-americanas sobre gênero e sexualidade (BALDERSTON, 2004, p. 

170), que também mostra sua força nas historiografias temáticas. Dessa forma, parece-

nos importante que as historiografias temáticas hispano-americanas façam falar outras 

vozes subalternizadas, assim como as historiografias canônicas também poderiam 

fazer falar e fazer ouvir essas vozes, para que não continuem a funcionar como 

“tecnologias de gênero” normativas, ou melhor, heteronormativas, onde só aparecem 

gêneros naturalizados, binários e fixos, além de sexualidades predominantemente 

heterossexuais.  

Percebemos, contudo, que alguns passos, ainda muito incipientes, começaram a 

aparecer nessas historiografias canônicas, especialmente nas organizadas por Jitrik 

(2000) e por Viñas (2010). Entretanto, a discussão dá-se exclusivamente por uma 

problemática de gênero, especificamente da mulher cisgênera, não havendo, portanto, 

nenhum espaço para uma leitura das sexualidades, nem das hegemônicas e nem das 
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dissidentes. Além disso, essas discussões sobre gênero estão restritas ou isoladas em 

capítulos que não dialogam com a totalidade dos outros textos. Dessa forma, essas 

historiografias canônicas que se propõem a dialogar com as discussões de gênero, 

assim como as historiografias que apagam totalmente essas questões, precisam 

entender que discutir gênero não é somente discutir mulher cis e feminilidade, mas é 

discutir também as masculinidades, as múltiplas feminilidades e as questões trans*. É 

necessário também que ao dar voz a essas dissidências haja também condições para 

que elas possam ser ouvidas, ou seja, é imprescindível conectá-las com a totalidade 

dos textos e não isolá-las em capítulos que não dialogam com toda a historiografia, 

como se essa fosse uma discussão restrita a determinado público ou a um número 

reduzido de textos. Ademais, é imperativo que, ao analisar textos que abordem essas 

questões, os historiadores não recorram a estratégias discursivas de silenciamento, 

como, por exemplo, uma discussão apenas da forma literária desses textos. 

Para que isso ocorra, os estudos feministas, queer e transfeministas devem 

interpelar as historiografias literárias canônicas, como já começam a acontecem nas 

historiografias temáticas. Além disso, os historiadores da literatura poderiam utilizar 

essas correntes teóricas não só para ler textos de mulheres cis ou textos que tenham 

personagens não-heterossexuais, mas principalmente para ler os textos fundacionais e 

os textos canônicos das literaturas nacionais83, para que comecemos a problematizar 

as bases simbólicas de uma sociedade que ainda é profundamente patriarcal, misógina, 

homofóbica, transfóbica e racista. O silêncio dessas historiografias sobre questões que 

nos parecem tão urgentes é, portanto, cúmplice, assim como todos os outros 

dispositivos ou tecnologias de gênero normativas, dessas violências cotidianas, porque 

ajudam e continuam a promover o status quo, já que continuam a ler os gêneros e as 

sexualidades de forma naturalizada e a privilegiar uma representatividade textual 

unicamente hetero e normativa84. De acordo com Gabriel Giorgi: 

la ficción normativa no es una ilusión o una imaginación que encubre o reprime 
una ‘realidad’: es una ficción que se vuelve ‘realidad’, que se hace cuerpo e 
identidades, que se reapropia y diversifica en las culturas, lenguajes y prácticas, 

                                            
83 Além da historiografia de Melo (2011) que analisa uma boa quantidade de textos fundacionais e 
canônicos da literatura argentina, recomendamos, principalmente, o livro de Giorgi (2004). 
84 Como afirma Lugarinho, carecemos, de uma reflexão acadêmica que dê suporte aos movimentos 
sociais capazes de alavancarem transformações políticas, sociais e culturais (LUGARINHO, 2013, p. 
162). 
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que instituye, en fin, una representación social y un régimen de cuerpos. Y es 
normativa porque nace para regimentar sexualidades e individuos, 
recodificando deseos, prácticas y contactos con el objeto de suprimirlos o de 
reencauzarlos. (GIORGI, 2004, p. 19). 

 

Portanto, esse debate, como afirma Giorgi, não é unicamente em torno da 

aceitação dessas dissidências, mas um debate em torno de um conjunto de indivíduos 

cujo direito à existência social e física é matéria de discussão e de intervenção política 

(GIORGI, 2004, p. 19-20). 

Concordamos, dessa forma, com Lugarinho ao afirmar que ao invés de promover 

a cultura hegemônica, caberia à crítica e também a historiografia literária apontar os 

discursos que atravessam as produções culturais que são tradicionalmente 

marginalizadas, enquanto esta fosse identificada como margem. Pois, segundo o 

mesmo, mais do que uma inversão dos vetores do discurso, “o que se deve garantir é a 

mobilidade constante, permitindo, assim, uma aferição permanente dos valores 

estéticos e, principalmente, éticos que regem a sociedade contemporânea na sua 

busca de justiça social” (LUGARINHO, 2004). 

Uma outra importante contribuição das historiografias temáticas para as 

historiografias canônicas é o resgate de autores e textos que foram sistematicamente 

silenciados e apagados pelo cânone e pelas historiografias nacionais. Esse resgate e, 

consequentemente, a promoção de novos escritores permite um descentramento do 

que se construiu historicamente como identidade e literatura nacional porque começam 

a surgir vozes dissidentes que problematizam e que fazem desmoronar essa história 

homogênea, hierárquica e excludente. 

Entretanto, essa preocupação com o resgate de escritores e de textos literários 

faz com que as historiografias temáticas tomem o objeto literário de forma 

extremamente conservadora, restringindo-se a uma pequena quantidade de gêneros 

textuais consagrados historicamente como literatura. As historiografias canônicas que 

analisamos oferecem, entretanto, uma abertura um pouco maior ao que temos 

chamado, de acordo com Garramuño, de literatura em campo expandido. Ainda que 

essa abertura seja tímida nas historiografias de Sarlo (2007), de Jitrik (1999, 2000, 

2002, 2003, 2004) e de Oviedo (1995, 2001), temos na historiografia de Viñas (2010) 

uma profusão de leituras de outros gêneros textuais como literários que ajudam a 
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historiografia a produzir uma leitura profundamente desautonomizada da literatura e da 

história, mas que fazem também explodir o cânone literário. 

As historiografias temáticas terminam por produzir um contra-cânone ou um 

cânone literário inclusivo, o que não é uma estratégia política descartável, as 

historiografias canônicas analisadas terminam reafirmando um cânone literário já 

conhecido, enquanto, a historiografia de Viñas (2010) faz o cânone literário explodir 

através de uma profusão de textos de diversos gêneros textuais que são tomados como 

literários, que vão, como já dissemos anteriormente, de panfletos distribuídos por 

grupos de direitos humanos, à editoriais de revistas, aos textos ficcionais e poéticos em 

seus formatos livrescos clássicos. A estratégia dessa última historiografia parece-nos, 

portanto, a melhor saída para o problema do cânone literário, ou seja, proliferar 

indefinidamente o que entendemos como literatura. Tomar a literatura em campo 

expandido de forma extremamente desautonomizada e questionadora dos limites do 

literário é, portanto, a grande contribuição da historiografia de Viñas (2010) tanto para 

as historiografias temáticas quanto para as outras historiografias canônicas. 

Como afirma Reis, um novo cânone não evitaria a reduplicação das hierarquias 

sociais, pois o problema não reside no elenco de textos canônicos, mas na própria 

canonização, que precisa, portanto, ser destrinchada nos seus emaranhados vínculos 

com as malhas do poder (REIS, 1992, p. 73). Assim, como afirma Link, façamos uma 

guerrilha contra o cânone enquanto o Estado da literatura (LINK, 2002, p. 244) tanto 

através da desautonomização da literatura quanto desbaratando a ilusão de 

neutralidade política na literatura (LINK, 2002, p. 247). 

 

3.6. Sobre silenciamentos, apagamentos e homogeneizações 

 

A partir da análise das historiografias literárias, percebemos que existem pelo 

menos três distintas estratégias de leitura na abordagem das obras de Perlongher e de 

Copi, que também podemos tomar como abordagens de leitura às escrituras queer. 

Investigar essas estratégias de leitura é, portanto, uma forma de verificar as relações de 

poder e as linhas de fuga que se organizam nessas historiografias literárias. 
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A primeira estratégia de leitura, que é justamente a menos utilizada, refere-se a 

uma abordagem direta e não evasiva que discute com franqueza e claridade esses 

textos e autores. Esse tipo de leitura permite que as vozes subalternizadas das 

dissidências sexuais não somente falem, mas que também sejam audíveis. As 

historiografias analisadas que mais se aproximaram dessa abordagem foram 

justamente aquelas historiografias temáticas de gênero e de sexualidade. Dessa forma, 

as outras estratégias de leitura, que veremos abaixo, são as mais importantes 

justificativas para a existência dessas historiografias temáticas, já que elas preenchem 

um espaço de silêncio e de apagamento deixado pelas historiografias canônicas. As 

leituras temáticas permitem uma problematização dos campos hegemônicos e 

naturalizados dos gêneros e das sexualidades, funcionando, portanto, como 

“tecnologias de gênero” não normativas e como “tecnologias de subjetivação” abertas à 

diferença e aos múltiplos devires. 

Uma segunda estratégia de leitura, utilizada principalmente na historiografia 

organizada por Oviedo (2001), refere-se a um total apagamento da obra e da vida 

literária dos autores analisados. Sabemos que o critério de seleção/exclusão que 

estrutura a historiografia de Oviedo é o “grau de importância cultural” dos autores e das 

obras, como vimos anteriormente. Assim, as dissidências sexuais, bem como todos 

traços culturais minoritários, que historicamente sempre estiveram excluídos de um 

projeto nacional, continuam a ser excluídos por não fazerem parte necessariamente de 

um projeto majoritário e hegemônico de cultura. O procedimento utilizado por essa 

estratégia de leitura é apagar todo e qualquer registro sobre autores e textos que o 

historiador não queira ler e não queira que outros leiam. Portanto, as relações de poder 

que funcionam nessa leitura dizem respeito principalmente à manutenção de um status 

quo sobre as relações de gênero e de sexualidade, funcionando, assim, como 

tecnologias de gênero e de subjetivação normativas, ou melhor, heteronormativas. 

Nessa leitura portanto não há nenhuma possibilidade para que as vozes subalternas 

falem, ao contrário, essa é uma posição reafirmadora não só dos cânones literários, 

mas principalmente dos cânones culturais naturalizados. 

Entretanto, a estratégia de leitura mais utilizada pelas historiografias canônicas 

analisadas diz respeito a diversas e distintas táticas de silenciamento, que têm como 
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princípio estruturador fazerem visíveis essas escrituras dissidentes para melhor 

controlá-las, ou seja, dar voz a essas escrituras sem deixar, contudo, que elas possam 

ser ouvidas. Várias são as formas utilizadas para silenciar essas obras: há a 

possibilidade desses textos ou autores serem citados como exemplos de algo que não 

será discutido na historiografia ou como exemplos de algo que será discutido mas que 

não os inclui, como, por exemplo, a presença de Copi no volume onze da historiografia 

organizada por Jitrik; há a possibilidade do que alguns críticos chamam de 

“branqueamento” ou de “homogeneização” dessas escrituras, onde os autores e/ou 

obras aparecem e são discutidos utilizando-se, contudo, de palavras evasivas, 

eufemismos e metáforas com o objetivo de neutralizar a circulação e o impacto 

simbólico desses textos, como, por exemplo, a leitura que Oviedo (2011) faz da obra de 

Puig ou a que Sarlo (2007) faz da obra de Copi – como afirma Quiroga, o 

mascaramento da crítica optou muitas vezes por não ver o visível ou em selecionar os 

detalhes necessários para que o visível não fosse visto (BALDERSTON, 2004, p. 14) ou 

como afirma Sutherland, algumas leituras críticas costumam a reescrever os textos até 

produzir um livro novo que nunca existiu (SUTHERLAND, 2001, p. 19); por fim, há 

também a possibilidade, que parece a mais constante, de uma presença dessas 

escrituras com uma discussão exclusivamente da forma literária, ocorrendo uma 

separação definitiva e irreconciliável entre forma e conteúdo, o que não permite, como 

já falamos anteriormente, que as questões éticas dessas escrituras sejam discutidas85. 

Como também afirma Link (2009), as leituras que enfatizam demais o estético, servem 

para melhor silenciar os efeitos éticos ali implicados. Nessas três possibilidades de 

silenciamento, as vozes da subalternidade aparecem, mas são inaudíveis. Essas 

estratégias funcionam, portanto, como tecnologias de gênero e de subjetivação 

normativas. 

De acordo com Balderston, as historiografias literárias hispano-americanas dos 

anos 80 e 90 foram as primeiras a abordarem “francamente” a temática das 

sexualidades dissidentes (BALDERSTON, 2004, p. 32), entretanto, essa não é a leitura 

                                            
85 Fressia (2002) aponta também para o branqueamento de algumas obras na própria tradução, enquanto 
Collado (s/d) também acrescenta outras estratégias de silenciamento que não encontramos em nossas 
análises, por exemplo, a discussão da obra a partir de uma afirmação categórica da heterossexualidade 
do autor, que o coloca em um lugar de curiosidade e/ou de tolerância, mas não de abjeção. 
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que fazemos das historiografias posteriores aos anos 2000. De acordo com as nossas 

análises, as historiografias canônicas ainda silenciam as vozes das dissidências 

sexuais utilizando-se de distintos subterfúgios para manter o cânone literário 

hegemônico e heteronormativo. A historiografia literária que utiliza uma das duas 

últimas estratégias concebe, ainda que não verbalize isso textualmente, uma política 

sexual que desconhece a multiplicidade dos desejos eróticos e, portanto, trata de 

disciplinar pedagogicamente os textos e os autores dissidentes. 

Perlongher, como crítico literário, já percebia essas estratégias da crítica e da 

historiografia literária. Segundo ele, por exemplo, haveria uma certa castidade na 

análise literária da obra de Girondo, já que certos críticos liam a sensualidade da sua 

poesia “muito por alto”, já que essa sensualidade continha referentes diretamente 

sexuais, que a crítica parecia querer deixar de lado (PERLONGHER, 2004, p. 290). 
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4. RESISTÊNCIAS VAGALUMES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Citar não é mobilizar uma autoridade, um fragmento de verdade que valida seu 
próprio discurso, mas atrair o texto do outro, atravessar seu próprio texto como 
sendo também um texto do outro. Ao recriar o outro, toda ideia de origem perde 
importância. A citação é o produto da desmontagem de um texto e elemento de 
montagem de um outro texto [...] sem temor de sincretismos inarmônicos ou para 
além da noção do autor como portador de uma originalidade única. A citação não 
é pura repetição mas traição. (GAILLARD e OEHLER apud LOPES, 1997)  

no que escreve, cada um defende sua sexualidade (BARTHES, 2003, p. 173) 

 

Tentamos construir, no primeiro capítulo, um conceito que fosse uma alternativa às 

ideias de literatura gay e literatura queer, apostando, para isso, na precariedade dos 

conceitos de escritura e de queer. Por isso, recorremos também ao conceito de devir em 

contraposição ao de identidade, que pressupõe uma maior estabilidade, além das atuais 

políticas identitárias (quase sempre assimilacionistas) LGBTs. O objetivo primeiro, 

portanto, foi esboçar uma cartografia de escrituras queer inicialmente a partir de obras de 

Perlongher e de Copi, mas também pretendemos abrir esse projeto à análise de outros 

autores brasileiros e hispano-americanos86.  

Jogamos, assim, com a precariedade do que constitui a ideia de uma escritura 

queer, contudo, sabemos que o conceito tem alguma estabilidade porque dialoga com 

características fundantes da nossa sociedade latino-americana. Por isso, recorremos 

também à ideia deleuzeana de desterritorialização e de diferentes graus de 

desterritorialização para marcarmos a própria fluidez e a não binaridade do conceito. O 

segundo objetivo, portanto, foi dialogar com a precariedade, sem perder de vista uma 

certa estabilidade ética desses textos. 

O queer, dessa forma, entrou no projeto principalmente como esse desejo de não 

assimilação, de não dilatação da normalidade, como essa fuga da norma e do normal. 

Para isso, partimos da ideia de diferença e de intolerância, mas utilizamos também os 

conceitos de heteronormatividade e de heterossexualidade compulsória na análise das 

                                            
86 Durante a produção dessa pesquisa, criamos um blog intitulado “escrituras queer: desterritorializando a 
heteronorma” onde apresentamos outros textos literários (em campo expandido) que, seguindo às 
nossas análises, fazem parte do que temos chamado de escrituras queer. Nele encontramos crônicas e 
poemas postados no facebook, cantos de passeatas anotados durante as manifestações brasileiras de 
2013, poemas, romances, contos, vídeos, entrevistas, textos acadêmicos, etc. Ver: 
www.escriturasqueer.blogspot.com.br 
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obras. Um certo olhar queer teórico e acadêmico, mas também militante, orientam, 

portanto, toda a dissertação. 

Assim, pudemos ver, no segundo capítulo, como essas escrituras funcionam 

como “terrorismos textuais”, inicialmente a partir da leitura de obras que tomam o papa 

como personagem; entretanto, a mesma ideia percorre também os outros textos 

analisados. As escrituras queer estão, portanto, de acordo com as nossas análises de 

Copi e de Perlongher, organizadas a partir das vozes menores – mas desmensuradas – 

e profanatórias das bichas-loucas e dos gêneros e das sexualidades desviantes. 

Privilegiamos analisar esses aspectos em várias obras – mas também poderíamos 

termo-nos detidos em apenas uma obra de cada autor – com o objetivo de ampliar os 

gêneros textuais analisados e de apresentar uma quantidade maior de textos desses 

autores, já que as obras de ambos ainda são pouco conhecidas dos leitores brasileiros. 

A finalidade de analisar diversos gêneros textuais encontra eco nas críticas que 

fizemos às historiografias literárias no terceiro capítulo. Na verdade, todo o segundo 

capítulo foi construído a partir dessas críticas. Tentamos, portanto, articular uma crítica 

que não tomasse o texto autonomamente, por isso, nos arriscamos, talvez sem a 

experiência crítica necessária, a articular a vida literária à análise textual em suas 

considerações tanto éticas como formais. Entretanto, quando julgamos necessário para 

efeitos de leitura, também criamos tópicos para a análise específica de algumas obras, 

no entanto, sem perder de vista uma forma de leitura pós-autônoma. Acreditando nas 

críticas que fizemos às historiografias e na não diferenciação entre história e crítica 

literária, tentamos produzir uma leitura crítica que, mesmo que não solucionasse todos 

os pontos analisados, avançasse nessa perspectiva. 

Esperamos, igualmente, que as nossas análises não tenham sufocado a vida dos 

textos literários analisados, mas que tenham funcionado como potencializadores de 

leituras. Não pretendemos, portanto, uma leitura hegemônica ou homogênea, mas uma 

leitura forjada a partir dessa constelação de textos que tentamos construir através do 

conceito de escritura queer. Como pudemos ver, há uma ampla relação entre as ideias 

de vozes menores, locas e profanatórias, contudo, mantivemos essa separação como 

forma de privilegiar a discussão desses conceitos a partir da literatura, o que também 

nos permitiu ler mais obras. 
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Por fim, nosso último objetivo foi analisar, no terceiro capítulo, a forma como são 

lidas as escrituras queer de Perlongher e Copi a partir de seis historiografias literárias. 

Entretanto, há uma única historiografia que não analisamos devido à impossibilidade de 

acesso ao material, mas que poderia estar no nosso corpus segundo os critérios de 

período de publicação e recorte espacial que utilizamos na seleção das historiografias. 

Trata-se da Breve historia de la literatura argentina de Martín Pietro, de 2006. 

Contudo, Pron (2007) faz uma análise dessa historiografia, muito semelhante à 

nossa metodologia, mas exclusivamente a partir da obra de Copi, chegando a 

conclusões idênticas às nossas. De acordo com Pron, o critério de seleção/exclusão 

adotado por Pietro refere-se à produtividade dos textos para a história da literatura 

argentina, ou seja, a capacidade destes para “reconsiderar a tradição e reordenar o 

passado” (PRON, 2007, p.11). A partir desse critério, Pietro apud Pron, equipara as 

obras de Juan Rodolfo Wilcock e Copi, por terem sido escritas em sua maioria em 

italiano e francês, respectivamente. Observemos, agora, o que diz Pron sobre a análise 

de Pietro sobre esses dois autores: 

la diferencia en el tratamiento de ambos autores es abrumadora. Mientras que 
el autor discute extensamente la obra de Wilcock, sus antecedentes y sus 
proyecciones en la literatura argentina (Prieto 311-316), Copi sólo merece dos 
menciones más, y éstas excluyen toda referencia a su obra literaria, situándolo 
como un antecedente de César Aira; el listado de sus obras al final del volumen 
es incompleto y en parte erróneo. 
El de Prieto es sólo uno de los tantos ejemplos recientes en los que la inclusión 
de la obra de Copi en la tradición3 de la literatura argentina no redunda en un 
mayor y mejor conocimiento de esa obra y de ese autor. (PRON, 2007, p. 12) 

 

Portanto, como também dissemos anteriormente, as historiografias analisadas 

são bons exemplos de que a inclusão dessas obras na tradição literária canônica 

hispano-americana é feita a partir de processos de silenciamento e de homogeneização 

que tentam disciplinar os sentidos das obras a um projeto de literatura/identidade 

nacional do qual as dissidências de gênero e de sexualidade estão excluídas.  

Seguindo a Spivak, poderíamos dizer que o silêncio e a invisibilidade só 

começará a ser rompido a partir do momento em que críticos e historiadores repensem 

o papel que desempenham quando criam conhecimento, de modo, como afirma 

Miskolci, a não reproduzir formas de pensar que releguem boa parte da humanidade ao 
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inarticulado ou ao sem importância (MISKOLCI, 2012, p. 62). Como bem resume 

Lugarinho: 

Se ainda cabe à crítica alguma função pedagógica, ela será a de garantir que o 
trânsito de sentidos seja permanente, que a atualização seja constante, que os 
modelos possam ser traídos, que os esquecidos sejam resgatados, e que os 
silenciados possam falar. (LUGARINHO, 2004). 

 

Por isso, na nossa leitura sobre as historiografias, tentamos verificar o que dizem 

essas obras, mas também o que não dizem ou o que se recusam a dizer. Tentamos, 

assim, ouvir os silêncios prestando atenção especialmente aos que falam, mas que não 

são audíveis pelas hegemonias normativas. 

Contudo, nossa cartografia de escrituras queer não quer criar um contra-cânone 

e não quer ser assimilado pelo cânone oficial, quer, na verdade, entender as relações 

de dominação e as possíveis linhas de fuga dos gêneros e das sexualidades que 

perpassam o sistema literário. Seguindo as recomendações de Lugarinho, nossa 

proposta não foi de erigir novos cânones, mas de problematizar continuamente a 

formação canônica (LUGARINHO, 2004). Por isso, concordamos com Tabarovsky: 

Esta es mi idea de política literaria: allí donde hay un canon, hay que cargar 
contra él, cualquiera sea el canon. No se trata de cambiar un paradigma por 
otro, sino de derribar la idea misma de paradigma. Si para mí algo tiene de 
interesante la literatura, es que permite derribar las jerarquías. El asunto reside 
en de qué manera se carga contra un canon (TABAROVSKY, 2011, p. 28) 

 

Para isso, nossa maneira foi analisar as historiografias literárias individualmente, 

mas também em diálogo umas com as outras, com o intuito de verificarmos como as 

historiografias canônicas e as temáticas podem estabelecer um diálogo que enriqueça a 

ambas e, consequentemente, à crítica historiográfica. Assim, concordamos com a 

análise feita por Sedgwick: 

No obstante, los efectos más productivos del canon que han tenido lugar en los 
estudios literarios recientes no han surgido ni del canon maestro ni de una 
pluralidad de cánones, sino de la interacción entre ambos modelos. En esta 
interacción la mayoría de los nuevos y plurales minicánones han fracasado en 
desplazar al canon maestro de su centralidad empírica en las prácticas 
institucionales como la edición y la enseñanza, aunque han hecho que algunos 
trabajos y autores específicos hayan podido ser incluidos en el mismo. Sin 
embargo, su efecto más importante ha sido poner en entredicho, si no la 
centralidad empírica, al menos el anonimato conceptual del canon maestro. El 
ejemplo más notable se ha producido en los estudios feministas de literatura, 
que, por una parte, confrontando el canon maestro con cánones alternativos 
[…], y, por otra parte, interpretando con rebeldía el canon maestro, no 
solamente han reorganizado su índice de materias sino que, de forma más 
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importante, le han dado un nombre. Aunque todavía es en algunos aspectos 
importante el canon maestro, ahora ya no puede librar de autodenominarse 
también […] como un canon especifico, un canon dominante” (SEDGWICK, 
1998, p 67-68). 

 

Isto posto, sabemos que as historiografias literárias, quando tomadas como 

manuais de ensino principalmente pelas escolas, atuam como tecnologias/dispositivos 

de subjetivação e de gênero, onde são entendidas como verdades naturalizadas e 

absolutas (SILVA, 2012, p. 101). Assim, a questão não se refere necessariamente à 

possibilidade da literatura ser heteronormativa ou não, mas sim a uma formação 

discursiva pedagógica-histórica-cultural que a propõe como modelo naturalizado e 

único das possibilidades de afetos. Para que Ariones87 e Rominas88 sejam cada vez 

mais raros devemos também estar atentos às produções de subjetividade construídas e 

propagadas pelo sistema literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
87 Arione Pereira Leite, professor de português, em Palmas, foi assassinado brutalmente a pedradas em 
outubro de 2013, tornando-se mais um número nas estatísticas de crimes homofóbicos não solucionados. 
Esta dissertação, portanto, está dedicada à sua memória. Sobre o assassinato do professor Arione ver: 
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/10/professor-assumiu-homossexualidade-apedrejado-ate-morte.html 
88 Romina García Hermelo, professora de língua e literatura, na cidade de San Luís, Argentina, foi 
suspensa das suas atividades docentes em junho de 2013 por utilizar textos com sexualidades 
dissidentes em sala de aula. Esta dissertação está dedicada à sua prática pedagógica impertinente que 
tenta criar linhas de fuga às hegemonias de gênero e de sexualidade. Sobre a suspensão da professora 
Romina ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-221439-2013-06-03.html 
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