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RESUMO

Este trabalho pretende refletir sobre a forma como a Guerra das Malvinas foi traduzida para a 
literatura  de  ficção  e  a  produção  cinematográfica  argentinas.  Com  base  nos  Estudos  da 
Tradução,  a  pesquisa  entende  o  ato  de  traduzir  como  uma  constante  no  comportamento 
humano, não apenas de forma interlingual, como costuma ser compreendido, mas como uma 
manifestação externa do mundo não-verbal, ou seja, como sinônimo de (re)criação. Assim 
sendo, a reconstrução histórica é  contemplada como um processo (re)criativo e,  portanto, 
como uma tradução.  Os  fundamentos  teóricos  que  sustentam o  trabalho  são  a  Teoria  do 
Polissistema, de Itamar Even-Zohar, os conceitos de “domesticalição” e “estrangeirização”, 
de Lawrence Venuti  e a  noção de “equivalência” na tradução com base nos estudos pós-
estruturalistas. O corpus sobre o qual será feita a análise consta dos romances Los pichiciegos 
(1983), escrito por Rodolfo Enrique Fogwill, Las Islas (1998), de Carlos Gamerro e Cuando 
te vi caer (2008), de autoria de Sebastián Basualdo. E, também, dos longa-metragens  Los 
chicos de la guerra (1984), dirigido por Bebe Kamin, Fuckland (2000), de José Luis Márques 
e  Iluminados por  el  fuego (2005),  que estreia  sob a  direção de Tristan  Bauer,  obras  que 
reconstroem  acontecimentos  relacionados  com  a  Guerra  das  Malvinas.  O  corpus foi 
observado através da análise de uma série de elementos encontrados na maioria das obras, que 
permitiram  identificar  as  estratégias  possivelmente  utilizadas  pelos 
autores/diretores/tradutores. Tais elementos são a figura do herói, o problema do retorno, o 
tempo da narrativa e a configuração do inimigo. O resultado da pesquisa constatou a maneira 
como que o contexto sócio-político afeta a interpretação de um fato histórico, como também a 
influência que tem toda tradução sobre o contexto sócio-pólitico em que se insere. Este mútuo 
jogo  de  forças  introduz  o  histórico  (re)construído,  por  sua  vez,  em  uma  rede  de 
(re)significações em constante movimento.

Palavras-chave:  Guerra  das  Malvinas,  Tradução,  Literatura  argentina,  Cinematografia 
argentina



RESUMEN

Este  trabajo  pretende  reflexionar  sobre  la  forma  en  que  la  Guerra  de  las  Malvinas  fue 
traducida para la literatura de ficción y la producción cinematográfica argentinas. Con base en 
los  Estudios  de  la  Traducción,  la  investigación  entiende  el  acto  de  traducir  como  una 
constante en el comportamiento humano, no sólo en su forma interlengual, como suele ser 
comprendido,  sino  como  la  manifestación  externa  del  mundo  no  verbal,  es  decir,  como 
sinónimo de (re)creación. Así siendo, la reconstrucción histórica se concibe como un proceso 
(re)creativo y, por lo tanto, como una traducción. Los fundamentos teóricos que sustentan el 
trabajo son la Teoría del Polisistema, de Itamar Even-Zohar, los conceptos de "domesticación" 
y "extranjerización", de Lawrence Venuti y la noción de "equivalencia" en la traducción con 
base en los estudios postestructuralistas. El corpus sobre el cual se hará el análisis consta de 
las novelas Los pichiciegos (1983), escrita por Rodolfo Enrique Fogwill, Las Islas (1998), de 
Carlos Gamerro y Cuando te vi caer (2008), de autoría de Sebastián Basualdo. Y, también, de 
las películas Los chicos de la guerra (1984), dirigida por Bebe Kamin, Fuckland (2000), de 
José Luis Márques e  Iluminados por el fuego (2005), estrenada bajo la dirección de Tristán 
Bauer, obras que reconstruyen acontecimientos relacionados con la Guerra de las Malvinas. El 
corpus se observó a través del análisis de una serie de elementos encontrados en la mayoría de 
las  obras,  que  permitió  identificar  las  estrategias  posiblemente  utilizadas  por  los 
autores/directores/traductores.  Tales  elementos  son  la  figura  del  héroe,  el  problema  del 
retorno,  el  tiempo  de  la  narrativa  y  la  configuración  del  enemigo.  El  resultado  de  la 
investigación constató la forma en que el contexto socio-político afecta la interpretación de un 
hecho histórico, como también la influencia que tiene toda traducción sobre el contexto socio-
político en que se inserta. Este juego mutuo de fuerzas introduce al hecho histórico, al mismo 
tiempo, en una red de (re)significaciones en constante movimiento.

Palabras  clave:  Guerra  de  las  Malvinas,  Traducción,  Literatura  argentina,  Cinematografia 
argentina
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 INTRODUÇÃO

Quando, na segunda metade do século XX, os paradigmas da modernidade 

entraram em crise, houve uma forte desestabilização no âmbito científico. Isso aconteceu, 

porque os princípios defendidos pelo projeto iluminista, que se arrastava desde o século 

XVIII, passaram a ser vistos com desconfiança pelas novas teorias sociais. Colocava-se em 

xeque a crença no racionalismo e no avanço da ciência e da tecnologia como possibilidade de 

criação de sociedades perfeitas. Assim, os diferentes espaços do conhecimento enfrentaram 

uma profunda mudança na configuração de seus saberes, mudança que levou à discussão de 

conceitos até então inquestionáveis que operavam, em grande parte, como pilares do 

pensamento moderno. A queda da ideia de uma verdade estática, capaz de ser apreendida e 

transmitida como tal, o fim das grandes narrativas, base de discursos totalizadores, e a nova 

importância da linguagem, como elemento essencial na construção de sentidos 

compartilhados em sociedade, são alguns exemplos das principais mudanças vividas na 

condição pós-moderna1.

Entre as ciências sociais afetadas pelo novo ideário estava a História2, campo de 

estudo que, a partir do século XVII, tinha se desenvolvido sob a orientação de linhas de 

pensamento profundamente teleológicas. Conforme Funari e Silva (2008, p.84), até inícios do 

século XX, tais correntes tinham a intenção de mostrar que a evolução humana apresentava 

uma finalidade específica, "com vistas para o desenvolvimento de estados sucessórios e 

ascendentes e a concretização de etapas definitivas e apoteóticas ao findar desse mesmo 

desenvolvimento”. Assim, a ruptura da ciência histórica com o paradigma moderno levou à 

reformulação do campo. Para trás ficaram os discursos sustentados por dicotomias como 

civilização e barbárie ou natural e artificial, a confiança na possibilidade de reconstrução do 

passado com base em provas que seriam capazes de refleti-lo, como cópias fieis e a busca de 

uma "verdade" reificada capaz de ser alcançada através da correta aplicação do método 

científico. Em vez disso, a História procurou deslocar o seu centro, norteado até então por 

metanarrativas destinadas a consolidar o poder nas mãos de poucos, para tornar-se um espaço 

de reflexão que desse lugar à multiplicidade de vozes, através de variadas abordagens dos 

fatos da história. Dessa forma, quer através do estudo de grupos até então silenciados, ou 

1  Falo da condição pós-moderna no sentido proposto por Jean-François Lyotard, como “a condição do saber nas 
sociedades mais desenvolvidas” (1987, p. 4) Todas as traduções de citações de textos estrangeiros, quando o 
tradutor não for mencionado, são minhas: “La condición del saber en las sociedades más desarrolladas”.

2 Área que, como se verá mais adiante, será do interesse deste estudo, junto com a literatura e o cinema.  Todas 
elas perpassadas pela tradução.
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mediante a inclusão de novos campos de conhecimento em seu escopo, a História deixou de 

limitar-se à construção de uma narrativa centralizada no político e levantada em torno de 

grandes figuras. Influenciada pela escola dos Anais, que predominou nos estudos da área 

durante o século XX, concentrou-se nas mentalidades, abrindo lugar para reflexão em novos 

espaços especulativos como a história da vida privada, a história do cotidiano, a história do 

imaginário, entre outros.

Junto com essas mudanças e com o abandono da linearidade no relato histórico, 

fez-se central a discussão em torno da linguagem, entendida, então, como o instrumento 

através do qual os acontecimentos se constituem. Isso implicou em não mais se considerar o 

passado objetivamente, como se fosse algo estático, passível de ser possuído em sua 

imutabilidade. Em vez disso, era preciso levar em conta o sujeito que, a partir de um tempo e 

um lugar específicos, interpreta e reproduz o mundo em que vive. Assim sendo, a história e 

seus acontecimentos não mais foram concebidos como objetos de investigação independentes, 

além do historiador, uma vez que todo relato histórico estaria atravessado por interesses e 

necessidades daquele que for recriá-lo, no tempo e local em que ocorrer tal recriação. Isso 

significou, também, e acima de tudo, que a narrativa histórica configurava-se como um ato de 

interpretação: o sujeito, inserido em um presente discursivo, interpreta e atualiza o passado.

As consequências dessa nova concepção de conhecimento afetariam radicalmente 

não apenas o discurso científico, mas também todas as outras formas de narrativa. O 

reconhecimento da interpretação como elemento fundamental na construção de sentidos 

ofuscaria, a partir desse momento, os limites entre ficção e realidade. Se, agora, contar o 

acontecido era, para o narrador, descobrir-se por meio da linguagem, interpretar e interpretar-

se, a literatura não podia ficar isenta destas mudanças. Se a realidade, usurpada pela 

linguagem, confundia-se com a ficção, esta última também devia rever sua relação com 

aquela. Assim, a narrativa artística sofreu uma série de modificações formais que a alterariam 

significativamente. Entre estas, podem ser mencionadas: o fim do relato cronológico; a 

presença de múltiplas vozes e perspectivas em oposição ao narrador único e, em muitos casos, 

onisciente; a presença do monólogo interior, que reflete a desfragmentação do sujeito; e o 

surgimento de um metadiscurso que refletirá sobre o papel da linguagem em sua própria 

construção.

Como a literatura, o cinema também foi afetado em seu funcionamento. No 

entanto, neste caso, as mudanças foram de outra natureza. Sendo uma arte muito mais jovem e 

mais complexa, em termos de produção, quando comparada com a literatura, as mudanças 

ocorridas na cinematografia aconteceram não só devido às novas propostas de expressão, mas 
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também aos avanços tecnológicos. Iniciado em fins do século XIX3, foi ao longo de um pouco 

mais de cem anos que essa nova linguagem evoluiu, atingindo, durante o processo, o estatuto 

de arte e se desenvolvendo como meio criador de sentidos. Isto significa que a própria 

evolução do cinema foi o resultado das mesmas mudanças que afetaram a sociedade como um 

todo. E não somente isso: poderíamos afirmar que a projeção de imagens com tão alto grau de 

verossimilhança teve forte influência sobre a nova configuração dos saberes. Retomarei o 

assunto em um capítulo específico, quando da análise dos filmes que constituem o corpus 

desta tese. 

É, com vista às mudanças sociais e, especialmente, àquelas que ocorreram nas 

áreas do conhecimento acima mencionadas, que pretendo desenvolver este trabalho, onde 

buscarei analisar de que forma um fato histórico pode ser traduzido através da ficção literária 

e do cinema, em um momento e lugar determinados. Para isso, vou discutir conceitos que, 

como já afirmado, sofreram importantes revisões ao longo das últimas décadas do século 

passado, alterando a configuração do corpo teórico de grande parte das ciências humanas. 

Entre eles está, por um lado, a noção de tradução, fundamental neste estudo e que deve ser 

entendida como um processo interpretativo em que um tradutor, neste caso responsável pela 

reconstrução de eventos históricos, se comporta como um atualizador de sentidos. Por outro, e 

entrecruzando-se, aparecem conceitos como verdade, história e ficção, sobre os quais 

retornarei, ao longo do primeiro capítulo.

O evento a ser analisado é a Guerra das Malvinas, conflito em que se enfrentaram 

a Argentina e o Reino Unido, em abril de 1982. Os motivos da escolha do assunto e da 

perspectiva adotada fundamentam-se, em primeiro lugar, na possibilidade de preencher um 

espaço, que estaria vazio, em relação a pesquisas acadêmicas fundamentadas nos aportes 

teóricos dos Estudos da Tradução, para a análise de eventos históricos. Deste modo, o aporte 

alcançaria não só os próprios Estudos da Tradução, que ampliariam o seu escopo, mas 

também a historiografia, que poderia ganhar um novo enfoque. Em segundo lugar, o estudo 

ajudaria, por meio de sua proposta metodológica, a refletir sobre um acontecimento que, por 

ser tão recente, resulta em difícil assimilação. A ensaísta argentina, Beatriz Sarlo (SARLO, 

2007), falando da história contemporânea do seu país, indica a importância que tem tido o 

cinema produzido na Argentina, nas últimas décadas como forma de recuperação de 

determinados acontecimentos históricos. Segundo a escritora, essa forma de ficção permitiu 

estabelecer “certa ordem cronológica”  de acontecimentos vivenciados na época, e não 

3 Considerando-se o cinematógrafo inventado pelos irmãos Lumière, em 1895, como o momento fundador da 
história do cinema.
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relembrados, dada a maneira como haviam ocorrido. Ainda segundo a pensadora, devido à 

proximidade de tais sucessos, seria aconselhável evitar sua reconstrução através de discursos 

produzidos a partir de espaços pessoais, a fim de evitar a subjetividade natural de tais relatos. 

Assim, esta recriação deveria ser feita por meio de outras narrativas como a jornalística que, 

“dependendo da habilidade do historiador cultural” é muitas vezes “uma boa fonte literária”.

A seleção do corpus de pesquisa não foi regida por critérios estéticos, mas pela 

possibilidade de contemplação dos valores simbólicos, representados e compartilhados pela 

sociedade argentina perante o evento, e recriados através da arte. As ficções escolhidas para 

análise constam de três romances e três filmes argentinos. Os primeiros são os romances Los 

pichiciegos (1983), escrito por Rodolfo Enrique Fogwill, Las Islas (1998), de Carlos Gamerro 

e Cuando te vi caer (2008), de autoria de Sebastian Basualdo. Os longa-metragens incluem 

Los chicos de la guerra (1984), dirigido por Bebe Kamin, Iluminados por el fuego (2005), 

que estreia sob a direção de Tristan Bauer e Fuckland (2000),  de  José Luis  Márques. A 

escolha do assunto responde a uma necessidade que surgiu como resultado do conflito em 

estudo. A Guerra das Malvinas, trinta anos depois, ainda é um problema não resolvido pela 

sociedade argentina. Suas sequelas, próprias de eventos dessas características, superaram o 

terreno espaço-temporal em que se desenvolveu a batalha, alcançando as gerações posteriores. 

Por isso, decidi, para esta pesquisa, trabalhar com autores e obras que representassem os 

discursos de diversos grupos e momentos, para assim dar voz àqueles que, de alguma forma, 

estiveram envolvidos no conflito e sofreram suas consequências. Dessa maneira, os três 

romances, na ordem em que foram mencionados, correspondem a autores de três gerações 

diferentes: Fogwill (1941) ocuparia o lugar dos pais dos soldados das Malvinas; Gamerro 

(1962) a dos próprios combatentes; e Basualdo (1978) a dos filhos destes últimos. Além disso, 

enquanto Los pichiciegos foi escrito antes de terminada a batalha, Las islas e Cuando te vi 

caer foram publicados dezesseis e vinte e seis anos depois, respectivamente. Com os filmes 

acontece algo similar. Se Los chicos de la guerra chega ao público em (1984), Fuckland e 

Iluminados por el fuego em (2000) e (2005), respectivamente,  mais de vinte anos depois do 

primeiro. Assim sendo, entende-se que, a análise do corpus mencionado, possibilitará, em boa 

medida, contemplar a reconstrução do conflito  feita pelas ficções literárias e 

cinematográficas.

Dada a natureza da pesquisa, que reflete tanto sobre questões concernentes aos 

Estudos da Tradução, como a outras relacionadas com a historiografia, a cinematografia e a 

literatura, o enfoque teórico adotado para a pesquisa compreende autores pertencentes a 

diversas áreas do conhecimento. Dentro do primeiro grupo, e considerando sua amplitude 
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epistemológica que vai da Linguística aos Estudos Intersemióticos, passando pela Crítica 

Genética e os Estudos Culturais, podem ser mencionados teóricos como Itamar Even-Zohar, 

Lawrence Venuti, Rosemary Arrojo, Kanavillil  Rajagopalan,  Roman Jakobson, Catherine 

Kerbrat-Orecchioni,  Gerard Genette,  Anthony  Pym  e  Gideon  Toury. Entre os autores 

pertencentes aos estudos historiográficos, aparecem, entre os mais consultados, Le Goff, Peter 

Burke, John Carr e Beatriz Sarlo. E, finalmente, entre os teóricos relacionados com os 

conceitos de ficção,  verdade  e outros assuntos de cunho social estão Paul Ricoeur, Javier 

Marías, Walter Benjamin, Aristóteles, Jocelyn  Létourneau,  Octavio  Paz,  Roland Barthes, 

Jean-François Lyotard e José Pablo Feinmann.

No obstante, o arcabouço que funcionará como base para análise do corpus será o 

dos Estudos da Tradução, estabelecendo, dentro destes, um diálogo com o resto das áreas 

envolvidas na pesquisa.

Com  base  nas  correntes  descritivistas  e  pós-estruturalistas  dos  Estudos  da 

Tradução, o trabalho reflete, em seu primeiro capítulo, sobre as formas como a ficção pode 

traduzir um fato histórico. A reflexão inclui o questionamento de quatro conceitos centrais 

sobre os quais se apoia o restante da investigação: a tradução como atividade interpretativa e, 

portanto, produtora de significados; a noção de verdade, sua natureza e sua relação com as 

instâncias de poder; a história como construção do passado através da linguagem; a ficção e 

suas relações com os três conceitos anteriores, a saber, a tradução, a verdade e a história. No 

segundo capítulo, é apresentado o resumo do conflito conforme divulgado através de duas das 

principais fontes informativas dos países envolvidos. Do lado argentino, são consideradas as 

informações  divulgadas  no  jornal  Clarín e,  do  britânico,  as  veiculadas  pela  BBC.  À 

continuação, é feita uma descrição das Ilhas Malvinas, nos moldes informativos. A intenção 

do capítulo é situar o leitor, dando-lhe condições de compreender melhor o conteúdo da tese. 

O terceiro momento está dividido em duas partes. A primeira retoma o referencial teórico, 

porém, dessa vez, concentrando-se nos conceitos específicos dos Estudos da Tradução que 

conduzirão a análise final do  corpus. São eles: a Teoria dos Polissistemas, de Itamar Even-

Zohar;  as noções de domesticação e  estrangeirização propostas  por Lawrence Venuti;  e  a 

desconstrução da ideia de equivalência na tradução, a partir da reflexão pós-estruturalista. A 

segunda  parte  do  terceiro  capítulo  traz  uma  descrição  detalhada  das  obras  baseada  em 

aspectos internos e externos que são, respectivamente, a trama, os personagens, o tratamento 

do fato histórico e o ano de lançamento, o contexto histórico e o autor/diretor das narrativas 

ficcionais. Finalmente, no quarto e último capítulo, se procede à análise comentada das seis 

ficções, a partir da figura do herói, da necessidade do retorno às ilhas, do tempo da narrativa e 
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da figura do inimigo. A escolha destes quatro tópicos responde, por um lado, ao tratamento 

particular que tem nas obras e, por outro, à sua importância na abordagem, nos romances e 

nos filmes, para a reconstrução do acontecimento. Na última parte deste quarto momento, 

ainda é conduzido o estudo dos aspectos recém-mencionados, através dos conceitos próprios 

da tradução desenvolvidos no terceiro capítulo.
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1 TRADUÇÃO, HISTORIOGRAFIA E NARRATIVA FICCIONAL

As mudanças ocorridas no âmbito dos saberes, nos últimos cinquenta anos, 

parecem ser, até nossos dias, difíceis de assimilar tanto no espaço acadêmico, quanto fora 

dele. Talvez, em parte, isso se deva à crescente independência existente entre as áreas do 

conhecimento, gerada pela forte divisão de conteúdos estabelecida no espaço acadêmico 

universitário, que não só prejudicou o diálogo entre aquelas, mas terminou, em muitos casos, 

isolando umas de outras. O problema surgiu com a natureza do saber na sociedade pós-

industrial, que é “um saber indireto, feito de enunciados referidos e incorporados ao 

metarrelato de um sujeito que assegura sua legitimidade”4 (LYOTARD, 1987, p. 30). Essa 

autonomia dos enunciados promoveu a emancipação das áreas do conhecimento, que, por sua 

vez, garantiu a autoridade sobre os enunciados por elas originados. Como resultado de tal 

isolamento ocorreu que, em várias oportunidades, os mesmos objetos de estudo foram 

abordados a partir de diferentes esferas sem que exista, entre essas, intercâmbios 

significativos dos resultados de suas investigações. Assim, ao mesmo tempo em que tal 

autonomia promovia um domínio especializado de saberes que, com o passar do tempo, se 

aperfeiçoava em cada uma das áreas, provocava um desconhecimento cada vez maior, por 

parte de umas, com relação aos avanços produzidos pelas outras. Não foram poucos os casos 

em que o desenvolvimento da área foi tão amplo, que gerou divisões internas que sofreram o 

mesmo destino: a falta de comunicação e, como consequência, a ignorância mútua.

Não obstante, existe, atualmente, uma busca da multidisciplinaridade e 

interdependência dos saberes. Podemos dizer que as ciências atravessam um momento de 

transição no qual, paradoxalmente, convivem duas tendências opostas. Por um lado, há uma 

forte exigência de especialização sustentada na auto-legitimação do conhecimento e, por 

outro, uma necessidade de superar os limites epistemológicos estabelecidos por elas próprias 

através da fomentação do diálogo com outras áreas do saber. Necessidade que decorre da 

queda do projeto da modernidade e da conseguinte desestabilização dos saberes instituídos. 

Como resultado desta situação, as diversas áreas podem apresentar configurações díspares, 

permitindo a coexistência de orientações influenciadas, em maior ou menor medida, por uma 

das duas vertentes.

Neste capítulo, tratarei, em primeiro lugar, do que acontece atualmente no âmbito 

dos  Estudos  da  Tradução, indicando as diversas configurações teóricas da área e suas 

4 “Un saber indirecto, hecho de enunciados referidos e incorporados al metarrelato de un sujeto que asegura su 
legitimidad.”
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características. Em seguida, refletirei sobre a natureza do processo tradutológico e seu 

alcance. Finalmente, enquanto apresento uma reflexão da produção historiográfica e ficcional, 

procurarei discutir a importância do conceito de verdade tanto na reescrita tradutória, quanto 

na recriação destas duas últimas formas de relato.

1.1 DISCUTINDO A TRADUÇÃO

A maneira como denomino o campo de estudo sobre o qual pretendo refletir, a 

‘tradução’, já convida a um comentário. Existe, hoje, uma instabilidade tão grande em torno 

da definição da atividade tradutória que é preciso fazer certos esclarecimentos. É interessante 

destacar que dita instabilidade se apresenta com maior intensidade, paradoxalmente, no 

âmbito dos especialistas. Aqueles que não se dedicam à matéria parecem não duvidar a 

respeito. A situação é complexa. Para começar, é preciso lembrar que a alteração que 

começou a se produzir no âmbito dos saberes científicos, a partir da segunda metade do 

século XX, sobre a qual falava antes, parece não ter concluído até nossos dias. Ainda não há 

coincidência nos discursos que circulam entre os especialistas. E isto não se percebe 

unicamente no nível da teoria, mas também na brecha que com frequência se abre entre teoria 

e prática. Assim sendo, no âmbito dos Estudos da Tradução, é comum nos depararmos com 

especialistas que: (a) parecem desconhecer as novas tendências de pensamento da área, a 

partir da década de 1970; (b) mesmo conhecendo-as, não as aceitam; (c) se aproximaram das 

discussões, concordam com elas, mas não as assimilam e, portanto, não as reproduzem em seu 

próprio discurso;  d)  adirem  às  novas  propostas  teóricas. Parece exagerado falar do 

conhecimento ou desconhecimento de um determinado  discurso acadêmico dentro de uma 

mesma área do saber, no entanto, a divisão dentro dos estudos de tradução é tão importante 

que não é pouco frequente ouvirem-se, em eventos específicos da área, palestrantes com 

visões diametralmente opostas5. Aqui, retomamos as modificações ocorridas no discurso 

hegemônico das ciências, o fim das grandes narrativas e a consequente desestruturação dos 

5  Como exemplo podemos tomar algumas das apresentações feitas no X Encontro Nacional de Tradutores – IV 
Encontro Internacional de Tradutores, realizado em Ouro Preto, Brasil, em setembro de 2009.  Ali, se por um 
lado houve apresentações que, a partir do seu título, se mostravam acordes com os novos referenciais teóricos 
da área – “O gótico de Stephen King traduzido no cinema: o caso de O nevoeiro”, “A interpretação do discurso 
religioso evangélico: uma (re) significação envolvente”, “A Tradução como Instrumento de Mudança: o 
tradutor Lu Xun” – por outro, houve várias comunicações que mantiveram a concepção clássica do processo 
tradutório – “Traduzir expressões idiomáticas metafóricas:  um  desafio”, “Tradução em foco: Análise crítica 
dos primeiros versos de A terra desolada”, “De como a criatividade traduz o intraduzível –  ou o caso do 
“Poeminho do Contra”, de Mario Quintana”  (2009).  Percebe-se que, enquanto nas primeiras são consideradas 
a tradução intersemiótica e a tradução interlingual como instrumento de re-significação e mudança, no segundo 
grupo, ainda se fala nos desafios e na impossibilidade da tradução, e se aplicam análises linguísticas a 
traduções de poesia.



15

saberes. Enquanto, por um lado, uma linha de autores começou, em princípios dos anos 70, a 

repensar a natureza da tradução como processo, seguindo as pautas do novo discurso 

epistemológico promovido pelas correntes pós-estruturalistas, outra grande parte dos 

profissionais da área continuou, e ainda continua, aferrada a uma visão tradicional de 

tradução, ignorando, voluntária ou involuntariamente, as novas propostas.

1.2 TRADUÇÃO E NOVOS RUMOS

Historicamente relacionada com a Linguística, a Tradução era estudada como 

parte daquela. Isto implicava que os estudiosos do assunto se centrassem, basicamente, em 

aspectos do processo tradutológico relacionados com a língua, evitando outros tipos de 

aproximação. Assim, as discussões sobre a matéria apoiavam-se em conceitos desenvolvidos 

e aceitos por aquela ciência, sem levar em conta vários aspectos próprios da tarefa do tradutor 

que superavam o lingüístico. Com base nos conceitos de signo e linguagem, a reflexão teórica 

sobre tradução girava em torno da possibilidade que tinha um texto traduzido de ‘recuperar’ o 

significado ‘transmitido’ por um texto ‘original’. Ou seja, a tradução devia ‘transportar’, por 

meio de seus significantes, os significados contidos nos significantes do texto a traduzir. Isto 

implicava uma concepção de significantes com significados ‘estáveis’, que não dependiam do 

receptor, dado que era este quem tinha a capacidade de captá-los em sua plenitude. Caso isto 

não ocorresse, ou, no caso da tradução, se um tradutor não fosse capaz de captar o significado 

‘correto’ de um significante e 'refleti-lo' sem alterações na língua traduzida, então não estava 

capacitado para a tarefa em questão, pois não dominava os conjuntos de signos 

correspondentes às línguas em uso. Assim sendo, a universalidade interpretativa, sustentada 

por uma suposta essência contida nos textos, possível de ser recuperada, condicionou o olhar 

dos estudos da área. A tradução, então, passou a ser entendida como ‘reflexo’ que o tradutor 

devia alcançar entre o texto ‘original’ e o ‘traduzido’. No entanto, era esta mesma pretensa 

equivalência que, naturalmente, condenava o tradutor ao fracasso, pois sempre, sob o ponto 

de vista do crítico, havia, no texto ‘original’, elementos ‘intraduzíveis’ que não podiam ser 

‘transportados’ à outra língua.

Neste contexto, começaram a surgir, a partir da década de 1960, novas reflexões 

sobre o processo tradutor que, lentamente, foram se afastando do olhar tradicional. Caía a 

hegemonia da razão e, com ela, a suposta objetividade prometida pela ciência. Em 

contrapartida, a presença do sujeito e suas circunstâncias começavam a ganhar espaço, 

denunciando a neutralização das diferenças promovida pelo projeto da modernidade e o 
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impacto que tal neutralização provocava em qualquer reflexão teórica. Assim, acompanhando 

as novas tendências do pensamento ocidental, surgiram discussões que modificaram 

radicalmente as bases conceptuais dos Estudos da Tradução, exigindo uma revisão da 

terminologia reinante. Palavras como ‘original’, ‘fidelidade’, ‘transportar’, ‘refletir’  e 

‘equivalência’ ocuparam o centro das discussões e, lentamente, começaram a ser substituídas 

por outras expressões como ‘texto de partida’, ‘texto de chegada’, ‘reconstrução’, 

‘atualização’ ou ‘releitura’, que tentavam traduzir as novas inquietações surgidas no campo.

1.3 AMPLIANDO AS MARGENS DA TRADUÇÃO

Entre as mudanças conceptuais mais importantes produzidas nos Estudos da 

Tradução, na segunda metade do século XX, encontra-se a classificação feita por Roman 

Jakobson no seu trabalho Aspectos linguísticos da tradução, de 1959. Nela, o teórico e 

linguista russo propôs uma nova divisão do que ele entendia como três diferentes tipos de 

traduções. A seguinte tabela resume sua proposta.

Tipo de tradução Características

Intralingual
Interpretação dos signos verbais por meio de 
outros signos da mesma língua

Interlingual
Interpretação dos signos verbais por meio de 
alguma outra língua

Inter-semiótica
Interpretação dos signos verbais por meio de 
sistemas de signos não-verbais

Tabela 1 – Tipos de tradução segundo Jakobson (1959)

A nova proposta de Jakobson não só dilataria a concepção do ato tradutório, mas, 

e aqui talvez esteja o mais interessante deste aporte do teórico russo, através de sua ampliação 

conceptual, libertaria a reflexão teórica da tradução das redes da Linguística. Isto não 

significava ignorar, a partir de então, as contribuições desta ciência, mas incluir dentro de 

escopo teórico da Tradução os aportes que podiam oferecer olhares de outras áreas do 

conhecimento. Acontece que, enquanto a tradução interlingual representava o que, até então, 

se entendia como tradução, ou, nas palavras de Jakobson (1959, p. 64), a “tradução 

propriamente dita”, estudada com as ferramentas oferecidas pela Linguística, a tradução 

intralingual abria passo à hermenêutica e à fenomenologia, e a tradução intersemiótica dava 
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lugar à teoria do signo, abrindo o diálogo entre as diversas disciplinas responsáveis por 

estudar as diferentes formas de representação.

A tradução passava, assim, a ser vista não mais como um mero processo através 

do qual se transportavam significados entre línguas. Em vez disto, começava a ser entendida 

como um ato interpretativo, que entrava em jogo nas mais diversas circunstâncias. Traduzir 

era, então, além de re-significar numa língua o que era emitido em outra, explicar, com as 

próprias palavras e numa mesma língua, o que foi dito por alguém; ou expressar, também por 

meio de palavras, um sentimento; ou adaptar um livro ou uma obra teatral para o cinema; ou 

representar uma peça musical em imagens estáticas ou móveis; ou informar no dicionário um 

dos tantos significados possíveis de tal ou qual palavra; ou, simplesmente, dizer a alguém o 

que pode significar, aqui e agora, tal palavra estrangeira em nossa língua materna.

Como pode ser constatado, as mudanças instauradas nos Estudos da Tradução, a partir 

da década de 1960, foram tão profundas que permitiram que os corpora de pesquisa da área 

aumentassem significativamente. Isto implicaria não somente a alteração de suas bases 

epistemológicas, mas exigiria, também, uma importante revisão da metodologia usada tanto 

para a investigação, como para a análise; revisão esta que levaria ao paulatino abandono do 

enfoque prescritivo e colaboraria no surgimento de novas reflexões teóricas de caráter 

descritivo. A tradução passaria a ser contemplada como uma operação complexa na qual, 

além do próprio tradutor, intervém um conjunto de forças que, tanto como aquele, tem um 

desempenho fundamental na tomada das decisões que conduzem ao resultado final. Tornava-

se, assim, determinante conhecer o contexto no qual surge a tradução, pois, só desse modo 

seria possível descobrir os fatores que podem determinar as diferentes eleições feitas durante 

o processo tradutológico6. Assim sendo, e em resposta a esta necessidade, surgiram novas 

propostas de estudo que vieram completar o vazio aberto pelos novos questionamentos. 

A principal característica destas novas abordagens foi entender a tradução como 

resultado de um processo que vai além do aspecto linguístico. Isto significou um afastamento 

do modelo tradicional e uma revalorização dos diferentes sujeitos envolvidos ao longo desse 

processo. Assim, a figura do tradutor deixou de ser vista como um ente passivo, para ser 

considerada determinante na operação tradutológica. Inserido em um contexto específico e 

dono de interesses particulares, transformou-se em um personagem que, consciente ou 

inconscientemente, deixava sua marca em toda tradução. Ele, como tradutor, era o autor de 

6  Como exemplo dos diversos aspectos contextuais que começaram a ser analisados, podemos mencionar, entre 
outros, os motivos que levaram a escolher determinado texto para ser traduzido, as características estilísticas ou 
ideológicas do autor eleito e qual o lugar ocupado por ele no sistema emissor e receptor ou com que objetivos 
foi feita a tradução, se comerciais, políticos ou religiosos, entre outros.
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suas próprias traduções e, portanto, de alguma maneira, dono das palavras do outro. No 

entanto, o tradutor não estava só nesta tarefa. Por trás dele havia grupos, de diversas 

naturezas, como editoras, governos ou grupos religiosos, que interferiam diretamente no 

processo e que, portanto, deviam ser considerados. Não se deve esquecer que traduzir 

equivale a dar voz ao outro, permitindo que ele seja conhecido, mesmo que o conhecimento, 

como costuma ocorrer, em muitas ocasiões, seja usado com fins específicos.

Exemplos disto são, entre outras, as pesquisas feitas por Jaroslaw Jacek Jezdzikowski 

(2007) em relação à divulgação da obra de Jorge Amado na Polônia comunista e a tese de 

John Milton, O clube do livro e a tradução (1999), que analisa o modelo tradutológico 

utilizado pela coleção Clube do livro. No primeiro trabalho, o pesquisador constata que a 

União Soviética usou as primeiras obras do autor baiano, de marcada tendência socialista, 

como propaganda dos ideários do regime, esquecendo dele assim que Amado mudou a linha 

de seus escritos. Já na segunda pesquisa, Milton corrobora que, para que uma tradução 

alcance o público, deve ser editada e, para que isto aconteça, deve existir financiamento. 

Pode, também, acontecer o contrário: que determinada editora decida traduzir certa obra com 

intuito comercial. Quando isto acontece, as traduções costumam sofrer, muitas vezes, variadas 

formas de censura e manipulação, como resultado dos objetivos de venda. Assim sendo, ao 

longo de sua investigação, o professor consegue determinar uma série de normas usadas na 

tradução com o objetivo de adaptar o texto final aos leitores-alvo.

Situações como as mencionadas foram as que levaram os Estudos da Tradução a mudar 

o caráter de seus questionamentos. Enquanto o modelo tradicional de pesquisa concentrava-se 

no ‘como’, as novas correntes se preocuparam pelo ‘por quê’. Já não importava, unicamente, 

se o tradutor tinha feito bem ou mal o seu trabalho, mas tentar descobrir por que ele fizera 

daquela maneira. E responder a esta última questão significava ir além do produto do ato 

tradutológico e contemplar o processo, amplamente. 

Levando em consideração o novo panorama dos Estudos da Tradução, o teórico 

israelense Itamar Even-Zohar formulou a denominada Teoria dos Polissistemas. Através dela, 

procurava fornecer um instrumento que ajudasse a compreender o funcionamento dos 

diferentes fenômenos semióticos, “isto é, os modelos de comunicação humana regidos por 

signos (tais como a cultura, a linguagem, a literatura, a sociedade)” (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 

1)7. Segundo Even-Zohar, um sistema semiótico não deve ser identificado como um objeto 

homogêneo. Pelo contrário, deve ser concebido como uma estrutura heterogênea e 

7  “Es decir, los modelos de comunicación humana regidos por signos (tales como la cultura, el lenguaje, la 
literatura, la sociedad)”.
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polissistêmica, pois se trata de um sistema múltiplo ou “um sistema de vários sistemas com 

intersecções e superposições mútuas, que usa diferentes opções concorrentes, mas que 

funciona como um único todo estruturado, cujos membros são interdependentes” (Id., Ibid., p. 

3)8.

Além disso, outras características destes sistemas seriam a dinamicidade e a 

hierarquização. A primeira estaria dada pela interação contínua dos sistemas, isto é, ao mesmo 

tempo em que compõem os polissistemas, cada um deles interage entre si formando um 

polissistema maior, no qual convivem. A segunda se deve à luta constante que existe entre 

suas camadas e a consequente vitória de uma camada sobre outra, conduzindo ao sistema 

vencedor, momentaneamente, ao centro do polissistema. Desta maneira, um polissistema 

social estaria composto por um conjunto de polissistemas menores, como o polissistema 

literário, o político, o religioso e o jornalístico, entre outros, que, por sua vez, possuiria, cada 

um, seus polissistemas internos. O polissistema literário poderia ser dividido nos 

polissistemas da literatura traduzida e da língua nacional e, ambos, nos polissistemas da 

literatura de ficção e da científica, etc. Estes polissistemas, longe de ocuparem um lugar 

estático, estariam, constantemente, lutando por alcançar o centro dos sistemas que os contêm, 

motivo pelo qual, a cada instante, suas estruturas internas se veriam alteradas. Itamar Even-

Zohar pretendia, por meio de seu modelo, compreender o mecanismo dentro do qual se 

desenvolve o processo tradutológico, tendo consciência de que nenhuma tradução acontece 

isolada do contexto e que este, através de seus componentes, influi diretamente naquelas.

A Teoria dos Polissistemas tem, como toda teoria, suas vantagens e desvantagens. 

Entre as primeiras, está a amplitude e maleabilidade de seu enfoque, motivo pelo que será 

usada neste trabalho. Pensada como um instrumento de estudo do sistema literário, no qual se 

encontra a literatura traduzida, a teoria pode adaptar-se a outras necessidades. No caso desta 

investigação, que pretende compreender as diversas traduções de um fato histórico à ficção, 

sua aplicação é proveitosa, pois contribui para o exame dos vários sistemas atuantes nas 

traduções, tais como, o sistema da literatura histórica, o sistema jornalístico, o sistema da 

literatura de ficção e o sistema da ficção cinematográfica. Isso tudo será feito sem esquecer 

que tais traduções ocorreram em momentos e lugares determinados, e que os sistemas 

estudados se desenvolveram, portanto, em interação com outros sistemas culturais que, em 

maior ou menor medida, podem tê-los afetado. Em relação às desvantagens, pode mencionar-

se a forte tendência às categorizações que a teoria oferece, o que pode redundar em certa 

8  “Un  sistema  de varios  sistemas  con  intersecciones  y  superposiciones  mutuas,  que  usa diferentes 
opciones concurrentes, pero que funciona como un único todo estructurado, cuyos miembros son 
interdependientes.”
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contradição. Isto ocorre porque, enquanto, por um lado, insiste-se na dinâmica existente entre 

os sistemas, por outro, tais classificações tendem, naturalmente, a delimitar e, com isso, a 

solidificar seus componentes. É verdade que basta modificar a estrutura do polissistema, para 

que seus elementos adotem outra classificação. No entanto, sempre será necessário escolher 

uma estrutura inicial, um ponto de partida, para a análise e esta mesma estrutura será a que 

provoque a imobilidade sistêmica. Retomarei esta questão, quando for pertinente.

Dizíamos, antes, que a tradução permite conhecer o outro, pelo que é 

frequentemente manipulada com diferentes finalidades. Indicávamos também que, segundo 

Even-Zohar, todo sistema social está regido pela luta constante entre suas diferentes esferas, 

representadas pela literatura, a ciência, a política, dentre outros. Também, seguindo Even-

Zohar, afirmávamos que nesta luta intersistêmica, as camadas disputam o centro do sistema 

em que coabitam e que, a partir daí, impõem as pautas de funcionamento do próprio sistema9. 

Por outro lado, considerando que a tradução se comporta como via de acesso a culturas 

estrangeiras, Lawrence Venuti (2002) assinalou a capacidade que ela tem de formar 

identidades culturais. Segundo o autor, os padrões tradutórios, como a seleção do texto 

estrangeiro, o desenvolvimento de uma estratégia de tradução e as formas como a tradução é 

publicada, comentada, lida e ensinada, respondem a interesses domésticos particulares e, por 

isso, produzem “efeitos políticos e culturais que variam de acordo com diferentes contextos 

institucionais e posições sociais” (Id. Ibid., p. 129). Assim, tais padrões tradutórios, mediante 

a eliminação de elementos conflitantes, produzem estereótipos que respondem a agendas 

domésticas e, através deles, vinculam respeito ou estigma a grupos étnicos, raciais e nacionais 

específicos, gerando respeito pela diferença cultural ou aversão baseada no etnocentrismo, 

racismo ou patriotismo” (Id. Ibid., p. 130). Desta maneira, seguindo as reflexões de Venuti, 

podemos observar que os efeitos produzidos pela tradução nos seus leitores não dependem 

9  No sistema ocidental contemporâneo, por exemplo, onde predominam governos capitalistas, o sistema 
econômico, de características liberais, é quem estabelece as regras de funcionamento do resto do polissistema. 
Não obstante, isto não significa que este sistema regerá de maneira autárquica, pois a dinâmica do polissistema 
estabelece uma negociação constante entre seus membros.  No caso dos padrões de seleção do sistema da 
literatura ficcional traduzida em um polissistema como o mencionado, podemos dizer que, mesmo não tendo 
perfil de tipo castrador, ou seja, não caracterizando-se pela imposição explícita ou implícita de limites na 
importação, dificilmente haverá liberdade absoluta. Ainda que, em princípio, o modelo seja de livre expressão, 
esta nunca será completa, mas estará afetada pela influência que tenham os outros sistemas dentro do 
polissistema. O sistema religioso, por exemplo, que historicamente teve uma forte presença nos polissistemas 
latino-americanos, participará, direta ou indiretamente, na seleção e, portanto, exclusão dos textos em língua 
estrangeira.  No polissistema da sociedade brasileira dos últimos trinta anos, o considerável aumento de 
seguidores de igrejas protestantes, que segundo censos do IBGE teria sido de 5,8% a 15,4% no mesmo 
período, em comparação com o resto das religiões praticadas no país (UNZER MACEDO, 2007), muito 
provavelmente tenha produzido uma modificação no sistema editorial do Brasil, dado que estas igrejas contam 
com uma grande quantidade de publicações religiosas, tanto nacionais como estrangeiras, cuja compra 
estimulam, continuamente, entre seus fiéis.
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tanto desta, como do uso que dela for feito. Como também não parece tão importante 

compará-la com o texto de partida buscando “erros” linguísticos. Ao invés disso, parece ser 

mais proveitoso tomar o texto traduzido e investigar em que condições foi publicado, quem 

publicou, em que momento e lugar, e para quem. Poderia questionar-se que toda tradução tem 

um texto de partida e que não é justo esquecê-lo. Não obstante, é válido lembrar que tal texto 

não existe para o leitor de traduções a não ser através da tradução. Discutirei melhor este tema 

na seção seguinte.

1.4 TRADUZINDO SIGNIFICADOS10

Feita a pequena descrição do estado dos Estudos da Tradução na atualidade, 

gostaria de lembrar o propósito desta pesquisa como forma de atualização para o leitor. 

Segundo mencionei anteriormente, minha intenção, neste trabalho, é analisar de que forma foi 

traduzido um fato histórico através da literatura e do cinema. Nesta seção, tratarei de 

estabelecer uma ponte entre a tradução interlingual11 e o tipo de tradução estudado aqui, com 

relação à problemática inerente à tradução de significados.

Como mencionava anteriormente, o modelo tradicional de tradução entendia que 

traduzir implicava transladar, entre duas línguas, o significado contido em um texto. Sob a 

influência dos estudos linguísticos, pressupunha-se existir uma mensagem estável capaz de 

ser transportada sem alteração e, ao mesmo tempo, entendia-se que os sujeitos participantes 

do discurso eram, em seu papel de emissor e receptor, meros instrumentos entre os quais se 

deslocava tal mensagem. Observe-se, na Ilustração 1, o esquema comunicativo proposto por 

Jakobson (1959), que estabeleceria as bases de estudo dos intercâmbios discursivos e que 

também influenciaria os Estudos da Tradução.

Segundo o teórico russo, toda mensagem remete a um contexto verbal, ou 

suscetível de ser verbalizado, que é transmitido entre os membros do ato comunicativo. Assim 

sendo, tanto o remetente, quanto o destinatário desempenham um papel passivo no processo, 

dado que a compreensão da mensagem, por parte deles, é automática. Ou seja, o emissor 

confia em que, uma vez emitida, a mensagem será recebida pelo receptor, que a interpretará 

da mesma forma que ele. 

10   Falo de ‘tradução de significados’ no sentido saussuriano, como a face do signo linguístico correspondente ao 
conceito.  (SAUSSURE, 1945, p. 93)

11   Tomarei como modelo a tradução interlingual por ser com base nesta que foi feita a maioria das reflexões, nos 
Estudos da Tradução, com relação à tradução de significados.
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Ilustração 1 – O ato comunicativo segundo Jakobson (1959, p. 123)

No entanto, este esquema que, em princípio, parecia suficiente para explicar o ato 

comunicativo, será criticado posteriormente por suas limitações. Comentarei, brevemente, os 

argumentos centrais de tal crítica procurando, através deste comentário, dar lugar a uma 

reflexão sobre a tradução de significados. 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, com seu livro L’énonciation: de la subjectivité 

dans le language (1980), constituiu-se na principal revisora do modelo. Entre suas 

observações centrais, encontram-se, por um lado, a crítica à homogeneidade do código, 

exterior ao ser humano para Jakobson, e à rigidez do processo de codificação e decodificação; 

e, por outro, a introdução das competências do falante e suas determinações psicológicas, a 

contemplação do emissor e do receptor em diferentes níveis de enunciação, a análise do 

contexto, entendendo este como externo e interno à comunicação, e a reflexão sobre o canal e 

suas incidências nas eleições linguísticas. A mudança do eixo de observação, que se translada 

do texto para o sujeito é a contribuição fundamental de Kerbrat-Orecchioni. Se para Jakobson, 

comunicar é codificar e decodificar orações, para a autora francesa, é produzir e interpretar 

enunciados. Por outro lado, o sujeito abandona sua passividade, para transformar-se em 

produtor e interpretador de enunciados, ou seja, em um produtor e interpretador de sentidos, 

porque a mensagem está composta de signos, e o signo é, por natureza, metafórico. 

Frequentemente entendidos como representações estáticas de objetos que existem em uma 

realidade que vai além da linguagem, os signos são, pelo contrário, os que constroem a 

realidade mediante a linguagem12. E esta, por sua vez, realiza-se através dos sujeitos. Temos, 

então, em primeiro lugar, um sujeito emissor que, limitado pelas suas próprias competências 

linguísticas e paralinguísticas, ideológicas e culturais, produz sentidos por meio da linguagem. 

Em um segundo momento, temos a linguagem composta de signos, isto é, construções sociais. 

E, ainda em um terceiro lugar, temos o sujeito receptor que, também condicionado pelas suas 

próprias competências, interpreta signos. Tudo isto ocorre em um contexto comunicativo 

12   Mesmo que, num ato comunicativo, o signo tenha um referente específico, digamos “a casa branca”, esta casa 
não será, simbolicamente, a mesma casa para os sujeitos do discurso, pois cada um deles é o resultado de um 
conjunto de experiências através das quais dá sentido a esse signo.
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determinado, que impõe limites físicos aos participantes da comunicação.

Ilustração 2 – O ato comunicativo segundo Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 22)

Como podemos observar, o processo comunicativo é tão complexo que nos coloca 

ante a necessidade de abandonar a ideia de que um signo linguístico representa um conceito 

estável e que este pode comunicar-se, imune, entre os sujeitos da comunicação.

As reflexões anteriores contemplam um ato comunicativo em que dois sujeitos 

intercambiam enunciados em uma mesma língua. No entanto, ainda cabe acrescentar os 

fatores que entram em jogo quando o código é outro. Neste último caso, tratar-se-ia de uma 

tradução interlingual, área em que as considerações feitas nos parágrafos anteriores são 

clássicas. Observe-se o exemplo da definição dada pelo dicionário – exemplo, este, que quase 

tornou-se um lugar comum. No Houaiss (2007), a primeira acepção do termo ‘traduzir’  é 

“transladar, transpor de uma língua para outra”. As marcas do modelo jakobsoniano são 

claras. Espera-se que, num processo tradutológico, um conjunto de signos linguísticos seja 

transferido entre duas línguas. Observemos, mais uma vez, o que diz o teórico russo:

Ao traduzir de uma língua para outra, substituem-se mensagens em uma das 
línguas, não por unidades de código separadas, mas por mensagens inteiras 
de outra língua. Tal tradução é uma forma de discurso indireto: o tradutor 
recodifica  e  transmite  uma  mensagem recebida  de  outra  fonte.  Assim,  a 
tradução envolve duas mensagens equivalentes em dois códigos diferentes 
(JAKOBSON, 1959, p. 64).
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Resulta interessante a ideia da tradução como discurso indireto introduzida por 

Jakobson. No entanto, ao invés de aproveitá-la, o autor parece continuar preso às noções de 

codificação e equivalência e, assim, desconsidera, por um lado, a participação dinâmica do 

sujeito e, por outro, a natureza metafórica do signo. Por outra parte, no processo tradutológico 

descrito, ainda pelo mesmo autor, acrescenta-se um elo fundamental que não está presente no 

ato comunicativo tradicional: a figura do tradutor, em quem se resumem o emissor e o 

receptor. Portanto, considerando-se as condições em que acontece um ato comunicativo e 

entendendo que uma tradução interlingual constitui um ato de comunicação, torna-se 

necessário compreender que, num processo tradutológico, o tradutor, na função de emissor e 

receptor, comporta-se, também, como produtor de sentidos, promovidos não só pela natureza 

do ato, mas pela natureza do signo. 

Resta ainda uma questão, relacionada ao tradutor e ao usuário de traduções, que 

considero importante comentar. Trata-se da tendência, muito comum, a resumir o estudo do 

processo tradutológico à contemplação do ato de reescrita. A presença do tradutor, contudo, 

não elimina as presenças do emissor e receptor. Ou seja, que o tradutor re-signifique uma 

unidade de código13 não implica o desaparecimento do primeiro produtor de sentido, o 

emissor de origem14, nem, especialmente, a do destinatário, último re-significador15. Porque, 

como indiquei no final da seção anterior, o usuário de traduções não tem acesso à língua de 

partida – a não ser que se trate de alguém que escolhe a tradução, por sobre a língua-fonte, 

propositadamente. O que significa que, para ele, a tradução é seu texto de partida. 

Consequentemente, podemos afirmar que não existem diferenças entre o receptor de um ato 

comunicativo intralingual e o receptor de uma tradução interlingual.

Retomando, agora,  os  objetivos  desta  pesquisa,  devemos  lembrar  que,  até  o 

momento,  as  reflexões  em  relação  à  tradução  limitaram-se  a  processos  tradutórios 

interlinguais.  Não obstante, vimos que, ainda baseados em Jakobson16, as traduções podem 

ser, também, intralinguais e intersemióticas. Assim sendo, caberia introduzir, no âmbito desta 

pesquisa,  a  seguinte  pergunta:  em  que  categoria  tradutória  deve  ser  enquadrada  esta 

investigação?  Se a  pretensão  é  trabalhar  com a  tradução  da  história  para  o  cinema  e  a 

literatura, de que tipo de tradução estamos falando? No caso desta pesquisa, sabemos que a 

13  Jakobson denomina unidade de código a “uma  palavra  ou  um  grupo  idiomático  de  palavras” (1959, p. 64).
14  Uso a palavra origem no sentido de ponto de partida, procedência.  Não no sentido de originalidade, único, 

singular.
15  Isso, claro, aceitando que o tradutor atua como intermediário entre dois falantes de línguas diferentes e não 

que ele traduz para ele mesmo.
16  Observe-se que as reflexões de Jakobson são, por momentos, base de críticas e, em outros casos, modelo de 

análises.  Isto serve como exemplo do momento de instabilidade que atravessava o campo do saberes na hora 
em que o teórico russo formulava suas hipóteses.
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fonte é um fato histórico específico.  No entanto, esta fonte pode ser alcançada através de 

diversos meios.  Ou seja, o fato é a Guerra das Malvinas, mas as traduções podem ter sido 

feitas  a  partir  de  textos  históricos,  textos  jornalísticos,  depoimentos  de  testemunhas, 

depoimentos indiretos, seja de familiares das testemunhas, amigos ou conhecidos daquelas, 

pelas próprias testemunhas, com base em todas essas fontes, ou em nenhuma delas.  Além 

disso,  é  preciso  lembrar  que  as  fontes  mencionadas  acima  são  traduções  pivô  do  fato 

histórico, dado que o próprio fato, como acontecimento, só pode ser alcançado mediante um 

relato.  Isto significa  que  a  reconstrução  do  conflito  será  feita  como  tradução  de  outras 

reconstruções. Deveríamos, então, procurar saber quais destas fontes foram as que os autores 

usaram para produzir suas obras, no sentido de determinar o tipo de tradução de que estamos 

tratando? A minha hipótese é que a ficção tem a capacidade de construir novas configurações 

dos fatos históricos.  Quando digo novas, estou indo além das reconfigurações construídas a 

partir da releitura. Mesmo que, por não pretender a verdade, pareça não fazer sentido discutir 

a ficção do ponto de vista da história, o uso adequado dos recursos formais pode fazer com 

que, para uma grande parte dos receptores, a ficção seja aceita como verdadeira, produzindo, 

assim, a reconfiguração do acontecimento. Desta maneira, toda vez que uma ficção traduz a 

história, tal tradução sofre o paradoxo de, por sua natureza, não traduzir, pois, enquanto a 

história pretende a verdade, a ficção a rejeita e, enquanto a tradução reescreve a sua verdade 

expressa na fonte, a ficção traduz o que nunca foi dito. Por tal motivo, e retomando a pergunta 

anterior,  deveríamos procurar  conhecer  as  fontes  usadas  pelos  autores  para  produzir  suas 

obras  e, assim, poder determinar o tipo de tradução de que estamos tratando?  Eu diria que 

responder com precisão a essas questões é confinar a ficção a limites que não lhe são próprios. 

Se a ficção traduz desde a recriação, mas também desde a criação, então a matéria-prima de 

que ela faz uso é qualquer e não é nenhuma das fontes possíveis. Se a ficção, como forma de 

arte, constitui-se em possibilidade que supera sua própria recriação, então estamos perante um 

novo tipo de tradução.

1.5 TRADUÇÃO E VERDADE

A questão da verdade, como problema hermenêutico, afeta diretamente os Estudos 

da Tradução. A ideia de uma verdade que esteja além de uma historicidade universal influiu 

com tanta força sobre os modelos científicos, a partir do Iluminismo que, ainda hoje, pesa nas 

reflexões  teóricas  da  área.  Isto  pode  ser  visto  não  só  nos  textos  acadêmicos,  mas  nas 
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expectativas  de qualquer  leitor  de traduções.  Pois, o  que  espera  este  leitor,  além de uma 

verdade? Quando alguém se defronta com um texto traduzido tem plena certeza de que aquilo 

que lê é “o mesmo” que está escrito no texto de partida. No entanto, como já comentamos, o 

processo tradutor é muito mais do que um ato linguístico e, mesmo neste próprio ato, esta 

exigência da verdade é complicada. Na tradução intersemiótica, por exemplo, o problema se 

evidencia  constantemente.  Quantas vezes  ouvimos  dizer  que  a  adaptação  fílmica  de 

determinado livro é inferior ao próprio livro.  Que naquele faltam personagens, situações ou 

que  a  história  foi  modificada.  Nestes casos  estamos,  mais  uma  vez,  frente  ao  mesmo 

problema. O comentário gira, como de costume, em torno a uma comparação entre o texto de 

partida e o de chegada, em detrimento deste último, e simplificando ingenuamente o processo 

tradutológico

Quando se trata da reconstrução de história, a situação é a mesma.  Geralmente 

entendida como algo concreto, falamos da história como se nossas palavras tivessem o poder 

de  transmitir  o  que  aconteceu,  da  forma  como  aconteceu.  Esquecemos  que,  através  da 

linguagem,  organizamos  o  passado  e  agimos  como  se  não  estivéssemos  ali  no  meio, 

mergulhados de presente.  E assim, modelados numa tradição positivista,  costumamos não 

levar  em  conta  que,  como  sujeitos,  ocupamos  um  lugar  de  fala  a  partir  do  qual 

compreendemos  e  construímos  o  mundo.  Darei  um  exemplo  com  base  na  Guerra  das 

Malvinas17,  episódio  deflagrado  em  abril  de  1982,  e  que  interessa  a  esta  pesquisa.  A 

Argentina, que reclamava a soberania das ilhas, invadiu o território ocupado pelos ingleses, 

desde 1833. Estes, entendendo que os territórios eram seus, enviaram tropas para recuperá-

los.  Dois  meses  depois,  a  batalha  terminava  com  a  rendição  do  exército  argentino  e  a 

consequente reconquista das terras por parte do Reino Unido.

Em princípio, segundo comentava, uma narrativa como a anterior, ao limitar-se a falar 

de  acontecimentos  concretos,  não  apresentaria  dúvidas  sobre  sua  veracidade.  Isto  é,  não 

haveria  nela uma voz parcial,  pois  apenas são relatados fatos que ocorreram. Poderíamos 

dizer, assim, que estamos diante de uma verdade. Não obstante, caberia perguntar até que 

ponto um fato é, em si, uma verdade.

O escritor argentino José Pablo Feinmann (2008) desenvolveu uma importante análise 

do fenômeno social conhecido, na Argentina, como peronismo. Em seu estudo, o autor reflete 

sobre a capacidade que certas narrativas têm de serem aceitas como verdadeiras pelo simples 

17 Observe-se que os problemas começam a partir da própria denominação do evento.  Guerra das Malvinas é o 
nome dado ao conflito pelos argentinos, que designam as ilhas do sul do continente americano com esse nome. 
Já os ingleses falam da Falklands War.  A simples mudança de nome implica uma concepção diferente dos 
acontecimentos.
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fato  de sua enunciação.  Para discutir  a  força de tais  afirmações,  traz  à  tona um episódio 

específico da história do peronismo sobre o qual comenta18: 

Isto é uma verdade? Não, isto é um fato. Uma verdade não é um fato. Certa 
feita – em uma dessas frases, que tantas cabeças enlouqueceram – Friedrich 
Nietzsche disse:  Não há fatos, há interpretações. [...] Essa frase vale ouro: 
Não  há  fatos,  há  interpretações.  [...]  O  pensamento  é  a  luta  das 
interpretações. [...] Mas o fato é mudo. O fato não diz nada ou diz apenas o 
elementar.  O  simples  ponto  de  partida.  Aí  começa  essa  tarefa  que 
denominamos  hermenêutica.  Aí  começa  a  luta  das  interpretações 
(FEINMANN, 2008, p. 2)19.

O fato é mudo, diz Feinmann. É apenas o ponto de partida e, por conseguinte, não é 

uma verdade. Concordo, mas acho que deveríamos ir mais fundo e questionar essa suposta 

mudez dos acontecimentos. Entendo que a formulação dos feitos convida a uma explicação; 

que uma vez sabedores do que aconteceu, queremos saber por que. Por isso, estou de acordo 

com o princípio de que estamos diante do ponto de partida. Não obstante, penso que é grande 

a diferença entre a declaração e o silêncio. O que aconteceria se, às informações dadas sobre a 

Guerra  das Malvinas,  fosse acrescentado o fato de que o primeiro desembarque britânico 

documentado nas Ilhas data de 1690? E que entre essa data e 1820, ano em que a Argentina 

recebe as terras por herança espanhola20, as Malvinas passaram por mãos francesas, inglesas e 

ibéricas, seja através de enfrentamentos bélicos ou diplomáticos? Acredito,  então que,  em 

primeiro lugar, deveria reformular a pergunta proposta. Ao invés de indagar sobre “o que 

aconteceria se fosse acrescentado”, apresentar a questão em torno de “o que aconteceu uma 

vez acrescentado”,  visto que já é tarde para se voltar  atrás:  a declaração já está feita.  As 

palavras foram ditas e você,  leitor destas linhas,  recebeu informações (mudas?) que antes 

desconhecia21.

O problema surge com a palavra e sua força criadora. Criadora não empírica,  mas 

simbolicamente. Poderíamos dizer que só existe aquilo que é dito. Somente aquilo a que se dá 

18 Mesmo não havendo relação entre o episódio comentado pelo autor e o acontecimento tratado aqui, a reflexão 
de Feinmann é válida para este trabalho.
19 “¿Esto es una verdad?  No, esto es un hecho.  Una verdad no es un hecho.  Celebremente –en una de esas 
frases martillo que tantas cabezas reventara– Friedrich Nietzsche dijo: No hay hechos, hay interpretaciones. […] 
Esa frase vale oro: No hay hechos, hay interpretaciones. […] Pero el hecho es mudo.  El hecho no dice nada o 
dice lo apenas elemental.  El mero punto de partida.  Ahí empieza esa tarea que llamamos hermenéutica.  Ahí 
empieza la lucha de las interpretaciones.”
20  A independência argentina acontece em 1810.
21 Estaria, aqui, um passo antes da interpretação.  Estaria, ainda, no campo da sugestão, da incompletude.  Porém 
não por isso no âmbito do inútil.   Não é este, por acaso, o recurso mais usado por grande parte dos meios 
jornalísticos de comunicação massiva, que bombardeiam o leitor/espectador com milhares de notícias mudas, 
oferecendo apenas o ponto de partida?
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nome.  Apenas  aquilo  que  se  traduz.  Assim sendo,  gostaria  de  insistir  na  necessidade  de 

repensar  o  conceito  de  verdade.  Feinmann  (2008,  p.  2)  lembra  que  “não  há  verdades 

inocentes. As verdades representam interesses. A verdade é a cristalização da interpretação. 

Seu  estatuto,  enquanto  sistema”22.  Acho  pertinente,  então,  ao  falar  de  um acontecimento 

histórico, começar sopesando a palavra e o silêncio, o que se diz e o que se cala, o que se 

traduz e o que não se traduz. Pois aquilo que é dito, existe e, além de sua materialidade, 

transforma-se em verdade. 

Ora, voltando ao exemplo da Guerra das Malvinas, é possível observar que o processo 

tradutológico ocorre não só no momento em que o fato se transforma em linguagem, mas 

também quando isso não acontece. Toda vez que um tradutor executa sua tarefa, trabalhando 

com dois textos em línguas diferentes – retomo a tradução interlingual por ser aquela com a 

qual estamos mais familiarizados – o próprio processo tradutológico exige dele, em reiteradas 

ocasiões, a eleição de uma entre várias possibilidades lexicais, evidenciando seu papel ativo. 

O tradutor é, então, o dono da palavra, o criador, o que constrói a sua verdade, do nada23. O 

que indica que é, ao mesmo tempo, aquele que cala e, assim, constrói através do silêncio.

Eu, que desempenho a tarefa de tradutor24 neste trabalho, como parte do meu processo 

tradutológico decido reescrever, recriar, reconstruir o que até agora havia traduzido. Assim, a 

minha  nova  tradução  da  Guerra  das  Malvinas  é  a  seguinte:  a  guerra  do  Atlântico  Sul 

aconteceu em 1982. A Argentina invadiu as ilhas, que entendia como suas por terem sido 

herdadas da Espanha, em 1820, e por direito geográfico, pois se encontram em sua plataforma 

continental. O Reino Unido, que também exigia a soberania das Ilhas que abandonara, em 

1774, e que recuperara, de mãos argentinas, em 1833, enfrenta o exército argentino e, em 

pouco mais de dois meses de combate, recupera as terras.

Abrirei  aqui  um parêntese,  pois  o  leitor  pode  estar  indagando sobre  a  ética  deste 

tradutor que manipula o texto de partida, segundo suas necessidades. Acredito ser possível 

tratarmos da ética sem nos afastarmos das ideias defendidas neste trabalho, pois a ética nos 

obriga a responder a um conjunto de regras e preceitos orientados por verdades aceitas como 

tais  pelo grupo social  a que pertencemos.  Nosso caso não é diferente.  Os acontecimentos 

22 “Las verdades colisionan. No hay verdades inocentes. Las verdades representan intereses. La verdad es la 
cristalización de la interpretación. Su estatuto en tanto sistema.” 
23 Mencionava, antes, a possibilidade de objetar que as palavras do tradutor não surgem do nada, pois existe o 
texto de partida.  No entanto, este último não existirá para o leitor de traduções, ou existirá, na condição de 
indecifrável.
24 Considero que, se algum leitor deste exercício está em condições de discutir a tradução que eu faço da guerra 
por meio dos fatos que conto, é por que ele não pertence ao grupo de leitores do fato traduzido.  Em qualquer 
caso, estará desenvolvendo a função de um analista que observa e comenta o meu trabalho, pois tem acesso tanto 
ao texto de chegada como ao de partida.  O que não acontece com o leitor de traduções.



29

narrados – ou silenciados –, em cada uma das versões, fazem parte dos argumentos usados 

tanto por ingleses, quanto por argentinos – sempre aceitos como corretos, como éticos, por 

parte de ambos os lados. Tão certos são, segundo eles, que foram capazes de enfrentarem-se 

numa  guerra  para  defendê-los  (ou  melhor,  de  usá-los  como  argumento  para  justificar  a 

necessidade de uma guerra), e provocam, até hoje, atritos diplomáticos entre as duas nações.25

Como se pode notar, a primeira tradução da Guerra das Malvinas, com os acréscimos 

posteriores, difere da segunda. Se por um lado, aquela favorece o Reino Unido, por outro esta 

convém à Argentina. Qual delas é a verdadeira? Qual delas é “fiel ao original”? Mais uma 

vez, nos deparamos com o conceito de verdade, que perpassa toda tradução. Por essa razão, é 

válido lembrar, mais uma vez, as palavras de Feinmann (2008, p. 2), quando adverte que “a 

verdade não é”. E insiste em que “estabelecer a verdade sobre alguma coisa seria matá-la, 

coisificá-la,  dar  a  esta  um sentido  definitivo  entre  os  infinitos  sentidos  que,  sem dúvida, 

tem”26.

A escrita da história depara-se constantemente com estes problemas. Jacques Le Goff 

(1990, p. 30) dirá a respeito, que “desde o alvorecer da História se julga o historiador pela 

medida da verdade”. A verdade, por outro lado, não pode ser medida através da ficção. Não 

obstante, e talvez esteja aqui uma das questões centrais deste trabalho, a ficção pode estar se 

esquecendo de que, ao tempo em que cria fantasias, instaura verdades.

1.6 HISTÓRIA E VERDADE

Na seção anterior discutia o problema da verdade na tradução. Neste, pretendo 

refletir sobre as aspirações da História que, como ciência, na sua intenção de reconstruir o 

passado por meio de palavras, instaura novas verdades. Para começar, tentarei fazer um breve 

resumo deste processo de recriação da história, que consta de três passos. O primeiro é a 

heurística; o segundo, a observação e a crítica do corpus levantado; e, finalmente, produz-se a 

síntese historiográfica. Observemos cada um destes momentos com mais detalhe.

A heurística consta da pesquisa feita pelo historiador. É executada com base em 

fontes primárias, secundárias e terciárias. Entre as primeiras, podem ser mencionados 

trabalhos criados por testemunhas ou protagonistas dos fatos históricos e, também, 

documentos, gravações e outras evidências que sirvam como fonte de informação dos eventos 
25 Na atualidade, as constantes reclamações argentinas sobre a soberania das ilhas voltaram a ser centro das 
atenções devido ao envio de navios britânicos à zona de conflito com intenções de trabalhar na exploração de 
petróleo.
26 “La verdad no es. Establecer la verdad sobre algo sería matarlo, cosificarlo, darle un sentido definitivo entre 
los infinitos sentidos que sin duda tiene.”
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estudados. Sobre a coleta destas fontes e o que elas revelam, é bom lembrar as palavras de 

E.H. Carr, quando adverte que 

Os fatos, na verdade, não são absolutamente como peixes na peixaria. Eles 
são como peixes nadando livremente num oceano vasto e  algumas vezes 
inacessível; o que o historiador pesca dependerá parcialmente da sorte, mas 
principalmente da parte do oceano em que ele prefere pescar e do molinete 
que  ele  usa  —  fatores  estes  que  são  naturalmente  determinados  pela 
qualidade de peixes que ele quer pegar. De um modo geral,  o historiador 
conseguirá o tipo de fatos que ele quer (CARR,1961, p. 49).

Entre as fontes secundárias, estão todas aquelas, não contemporâneas ao 

acontecimento, que interpretam as fontes primárias, como os trabalhos acadêmicos. Já, as 

terciárias estão compostas por uma seleção das primárias e as secundárias. Exemplos destas 

são as enciclopédias, os catálogos, os diretórios, para citar apenas algumas. Na historiografia, 

as fontes primárias são as mais procuradas e de maior credibilidade, pois são os vestígios 

principais do tempo estudado. As fontes secundárias, por outro lado, são fruto de 

investigações e, portanto, implicam análises, críticas, avaliações e generalizações dos próprios 

investigadores. Poderíamos dizer, seguindo nosso raciocínio, que as fontes primárias são o 

texto de partida, por serem as mais próximas dos fatos ou os fatos mesmos, dado que sem elas 

estes não existiriam. Já as fontes secundárias representam as traduções das primárias, feitas 

pelos historiadores, tradutores do passado.

Em relação à observação e crítica do corpus, podemos advertir que será desta que 

resultarão as fontes secundárias. É neste estágio que se produz a reconstrução dos fatos por 

parte do historiador, que, mediante a análise dos objetos coletados e usando sua imaginação27, 

organizará e recriará o passado. Entram em jogo, então, os problemas da 

objetividade/subjetividade e da parcialidade/imparcialidade, que lidam, diretamente, com a 

verdade. Le Goff (1990, p. 29) estabelece uma diferença entre objetividade e imparcialidade, 

ambas ambições da História. Através de Génicot, ele desenvolve a seguinte ideia: 

A imparcialidade é deliberada, a objetividade inconsciente. O historiador não 
tem o direito de prosseguir uma demonstração, de defender uma causa, seja 
ela qual for,  a despeito dos testemunhos. Deve estabelecer e evidenciar a 
verdade ou o que julga ser a verdade. Mas é-lhe impossível ser objetivo, 
abstrair das suas concepções de homem, nomeadamente quando se trata de 
avaliar a importância dos fatos e as suas relações causais. 

27 Carr vê no uso da imaginação uma necessidade, pois acha que o historiador deve usá-la “para compreender a 
mente das pessoas com as quais está lidando e o pensamento que conduz os seus atos.” (1961, p. 49)
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O principal problema parece estar no controle que se tem sobre o fato estudado. A 

ciência não vê com bons olhos a falta de domínio absoluto sobre a matéria que se aborda. Le 

Goff, em princípio, expõe que a imparcialidade é deliberada, mas a objetividade não, e, 

portanto, continua sua reflexão discutindo esta última, até alcançar uma conclusão que parece 

satisfazê-lo. Resumirei o processo argumentativo levado a cabo pelo autor francês, não tanto 

para discutir a questão relativa à objetividade/subjetividade do historiador, pois se trata de um 

assunto complexo e muito estudado que não serei capaz de resolver aqui. Trago-o como 

exemplo de um raciocínio teórico coerente e orientado a um fim específico. Ao mesmo 

tempo, o exemplo servirá como reflexão sobre o tema que resulta interessante a esta pesquisa.

Le Goff começa sua consideração com a citação mencionada. Com ela esboça o 

problema. Em seguida, traz Wolfgang Mommsen, que destaca três elementos, relacionados à 

pressão social sofrida pelo historiador que afetariam a objetividade. Estes são:

1)  A imagem  que  tem  de  si  próprio  (self-image)  o  grupo  social  que  o 
historiador  interpreta,  ao  qual  pertence  ou  está  enfeudado;  2)  A  sua 
concepção das  causas  da  mudança  social;  3)  A perspectiva  de mudanças 
sociais futuras que o historiador julga prováveis ou possíveis e que orientam 
a sua interpretação histórica (Id., Ibid., p. 29).

 

Em resposta a estas questões, apresenta um argumento que usará como base de 

seu raciocínio. Afirma que, mesmo não podendo evitar estas incidências, é possível “limitar 

as consequências nefastas para a objetividade”  (Id., Ibid., p. 30). Observe-se que, para Le 

Goff, as consequências causadas pelas forças externas são nefastas. Ou seja, para o 

historiador, o fato de não poder evitar a influência do contexto não é natural, mas nocivo. 

Resulta interessante constatar que a historiografia atravessa uma situação similar à dos 

Estudos da Tradução. Existe, na área, uma tendência a aceitar a subjetividade, inevitável no 

processo historiográfico, no entanto, a resistência parece ser, ainda, importante. A frase do 

historiador francês e, como veremos, o resto de sua argumentação, encontram na objetividade 

um desejo que parece não chegar, para ele, a ser uma utopia. Como dizia, para Le Goff, existe 

um recurso que ajuda a limitar os efeitos causados pela pressão social, “um corpo de 

especialistas habilitados a examinar e a julgar a produção dos seus colegas” (Id., Ibid., p. 30) 

baseados em critérios científicos. Entre estes, ele menciona três, citados por Mommsen,

a) Foram as fontes pertinentes utilizadas e o último estágio de investigação 
foi  tomado em consideração? b)  Até que ponto estes  juízos  históricos se 
aproximaram  de  uma  integração  ótima  de  todos  os  dados  históricos 
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possíveis?  c)  Os  modelos  explícitos  ou  subjacentes  de  explicação  são 
rigorosos, coerentes e não-contraditórios? (Id., Ibid., p. 30)

Le Goff, então, indica que, para além dos critérios seguidos, “a possibilidade de 

um largo acordo entre os especialistas sobre o valor de uma grande parte de toda a obra 

histórica é a primeira prova da ‘cientificidade’ da História e a pedra de toque da objetividade 

histórica” (Id., Ibid., p. 31).

E conclui, depois de discutir a sacralização dos fatos, que a História, “como todas 

as ciências, tem como norma a verdade”  (Id., Ibid., p. 32), que “a objetividade histórica – 

objetivo ambicioso –  constrói-se pouco a pouco através de revisões incessantes do trabalho 

histórico, laboriosas verificações sucessivas e acumulação de verdades parciais” (Id., Ibid., p. 

33).

Repassemos. A objetividade na História, devido à pressão social sofrida pelo 

historiador, parece inalcançável. No entanto, a aplicação de uma série de critérios científicos 

afirmados por especialistas da área garantiria a cientificidade da História e a sua objetividade, 

sendo que esta última – “objetivo ambicioso” – é resultado de um processo lento e incessante. 

Ora, como já afirmei acima, não pretendo discutir os argumentos de Le Goff, por não ser o 

objetivo central deste trabalho, mas gostaria de insistir na procura da objetividade que ressalta 

nas palavras do francês –  objetividade exigida pela ciência e garantida, neste caso, pela 

aplicação do método. Acho válido destacar que a busca desta objetividade implica uma 

negação da subjetividade, entendida como um problema que deve ser evitado. Por que será 

que isto acontece? Qual será o problema que se esconde por trás do sujeito? Talvez a questão 

esteja na possibilidade que existe, por trás da presença do sujeito, da interpretação 

independente não condicionada pelo saber científico. Se a objetividade na História depende 

do juízo dos historiadores e de suas sucessivas reflexões, então a subjetividade significa a 

desobediência à autoridade acadêmica e, portanto, a deslegitimação do saber especializado. 

Assim sendo, a interpretação subjetiva ocasiona a perda do controle na produção da verdade. 

Um exemplo levantado por Lawrence Venuti (2002, p. 68) pode servir como corolário da 

tradução de fatos históricos, comprovando as semelhanças no âmbito da tradução interlingual: 

Quando  os  textos  do  cânone  acadêmico  das  literaturas  estrangeiras  são 
traduzidos por não especialistas, os acadêmicos das línguas cerram fileiras e 
assumem uma atitude de não-se-meta-no-meu-caminho. Eles corrigem erros 
e  imprecisões  com  padrões  e  interpretações  eruditos,  excluindo  outras 
leituras possíveis do texto estrangeiro e outros públicos possíveis. 
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Note-se o receio da academia. O texto – o fato – é traduzido pelo não especialista, 

que produz uma verdade além da autorizada, diferente da predominante entre os especialistas 

acadêmicos, responsáveis pelo controle, que assegura a objetividade.

Resta comentar a última parte do processo historiográfico, conformada pela 

escrita. Feito o levantamento e conduzida a observação crítica do corpus, o historiador 

transformará suas conclusões em palavras – o passado converte-se em linguagem. O que deve 

considerar-se neste momento está relacionado com tudo o que foi falado nas seções 

anteriores. O historiador busca ser objetivo em suas análises, para poder plasmar tal 

objetividade na sua escrita. No entanto, os argumentos que defendem a objetividade na 

História, conforme discutido, parecem esquecer um elemento essencial: o leitor. O historiador 

pode seguir as exigências metodológicas e produzir um texto aceito pelos colegas como 

objetivo. No entanto, esse texto será lido por alguém que, não necessariamente, fará parte 

desse grupo – partimos do princípio de que a intenção dos historiadores é que seus escritos 

sejam lidos além do meio acadêmico. Retomando as reflexões de Kerbrat-Orecchioni, o leitor 

receberá informações, cuja interpretação dependerá de suas competências e determinações e, 

com base nestas, construirá seus sentidos. Desta forma, não é possível considerar o texto 

como um monumento estático, que transita imune entre os leitores. Pelo contrário, é preciso 

entender que este “deixa de ser a representação “fiel” de um objeto estável que possa existir 

fora do labirinto infinito da linguagem e passa a ser uma máquina de significados em 

potencial” (ARROJO, 2007, p. 23).

Outra questão a levar em conta é que a escrita da história, através da linguagem, 

“máquina de significados”, cria o passado além de sua materialidade: a linguagem constrói o 

real. Jorge Luis Borges (2000), em seu conto Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, dá uma lição a 

respeito do poder da ciência, neste sentido. Nele, conta a história de grupos de sucessivas 

gerações de homens que, de forma secreta e com extremo rigor, escrevem uma enciclopédia 

que trata de um planeta inexistente. O projeto é financiado e idealizado por um milionário de 

nome Buckley – em referência ao filósofo idealista George Berkeley –, sobre quem o relato 

informa, “Buckley não crê em Deus, mas quer demonstrar ao Deus não existente que os 

homens mortais são capazes de conceber um mundo” (Id. Ibid. p. 22). A ideia se concretiza e, 

com o passar do tempo, a enciclopédia, já concluída, é divulgada. Transcrevo um trecho do 

conto que narra o momento em que os volumes são descobertos e o que acontece como 

consequência da descoberta.
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O fato  é  que  a  Imprensa  internacional  divulgou  infinitamente  o  achado. 
Manuais,  antologias,  resumos,  versões literais,  reimpressões  autorizadas e 
reimpressões piratas da Obra Máxima dos Homens abarrotaram e continuam 
a abarrotar a Terra. Quase imediatamente, a realidade cedeu em mais de um 
ponto.  A verdade é  que também ansiava por  ceder.  Há dez anos bastava 
qualquer simetria com aparência de ordem — o materialismo dialético, o 
anti-semitismo,  o  nazismo  —  para  embevecer  os  homens.  Como  será 
possível não nos submetermos a Tlön, à minuciosa e vasta evidência de um 
planeta ordenado? É inútil responder que a realidade também está ordenada. 
Talvez  o  esteja,  mas  de  acordo  com  leis  divinas  —  traduzo:  com  leis 
inumanas — que nunca acabamos por compreender. Tlön será um labirinto, 
mas  é  um labirinto  urdido  por  homens,  um labirinto  destinado  a  que  o 
decifrem os homens.
O contato e o hábito de Tlön desintegraram este mundo. Encantada pelo seu 
rigor,  a  Humanidade  esquece  e  torna  a  esquecer  que  é  um  rigor  de 
xadrezistas, e não de anjos. Já penetrou nas escolas o (conjectural) idioma 
primitivo de Tlön; o ensino da sua história harmoniosa (e plena de episódios 
comoventes) já obliterou a que presidiu à minha infância; já nas memórias 
um passado  fictício  ocupa  o  lugar  de  outro,  de  que  nada  sabemos  com 
certeza  — nem sequer  que  é  falso.  Foram reformadas  a  numismática,  a 
farmacologia e a arqueologia.  Considero que a biologia e as matemáticas 
aguardam também a sua reencarnação... Uma dispersa dinastia de solitários 
mudou a face do mundo.

Borges consegue, com seu relato, exemplificar o poder do discurso científico a 

partir da modernidade. O projeto iluminista, com sua fé na razão e na ciência, como forças 

capazes de ordenar o mundo, superando o saber narrativo e, portanto, a tradição e suas 

superstições, chega para reescrever a realidade. “Quase imediatamente, a realidade cedeu em 

mais de um ponto”, diz Borges, nome do narrador do conto, o que justifica acrescentando 

“como será possível não nos submetermos a Tlön, à minuciosa e vasta evidência de um 

planeta ordenado?”  A ciência, segurando a mão da razão, chega para organizar o mundo, 

classificá-lo, reconstruí-lo e, com a base em evidências legitimadas por ela mesma, impõe 

uma certeza, que parece indiscutível.

Outro caso mais pontual, que não pertence à ficção e exemplifica muito bem a 

capacidade que tem o relato histórico de estabelecer verdades, é citado por Funari y Silva 

(2008, p. 90),

O problema é alertar contra a crença de que podemos, realmente, saber a 
realidade do passado por meio de sua representação textual. Há, ainda, uma 
forte tendência que a História, em sua forma narrativa, se torne mais real do 
que  a  realidade,  tal  como  na  experiência  da  fronteira  na  América, 
representada  pela  tese  da  fronteira  de  Frederick  Jackson  Turner.  Para  os 
americanos, esta História tornou-se tão importante como uma metáfora para 
o individualismo e a democracia  americanos que adquiriu uma dimensão 
essencial e em tudo mítica. Na medida em que o texto histórico se torna mais 
real  do  que  o  próprio  passado,  todas  as  noções  tradicionais  de  verdade, 
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referencialidade e objetividade que, de forma paradoxal, estiveram na raiz do 
seu status como verdade histórica, acabam por desaparecer.
O passado não é descoberto ou encontrado.  É criado e representado pelo 
historiador como um texto que, por sua vez, é consumido pelo leitor. 

O problema da verdade reaparece na hora da escrita. O texto histórico que, em sua 

condição de produção científica, encontra-se amparado pela aura própria desse tipo de 

discurso, constitui, para o leitor não especialista, uma representação fiel do passado na qual, 

com freqüência, acredita cegamente. Existem, nos estudos historiográficos, muitas discussões 

a respeito da forma como deve ser escrita a história, discussões, estas, que lidam 

indiretamente com o problema em questão. As tendências principais são duas. Por um lado, 

está a História dos acontecimentos, com a qual se identifica a História tradicional, que adota o 

sucesso histórico como base de uma narrativa através da qual reconstruirá o passado. Por 

outro, aparece a História das estruturas, que toma força com o surgimento da Escola dos 

Annales, de Lucien Febvre e Fernand Braudel, em fins dos anos 1920, e que propõe 

considerar o fato histórico como um elemento útil, mas superficial, que serve para descobrir o 

que existe nas profundezas da história. Assim, as diferenças entre os dois modelos estão na 

escolha do que deve ser observado e na forma de explicação desse corpus. Se a História dos 

acontecimentos concentra sua narrativa no sujeito, deixando de fora outros fatores que 

interferem diretamente no seu comportamento, a História das estruturas procura superar esta 

perspectiva, introduzindo o estudo de estruturas como a econômica, a social, a geográfica, a 

política, dentre outras.

Peter Burke, em seu artigo A escrita da história (1992), apresenta um panorama 

das vantagens e desvantagens de ambas as tendências. Entre as críticas feitas pelos 

historiadores estruturais, Burke destaca o fato de a narrativa tradicional passar por cima de 

aspectos importantes do passado, dado que seria incapaz de conciliar experiências que vão 

além daquelas atribuídas ao sujeito estudado. “No caso de uma narrativa de acontecimentos 

políticos”, diz o historiador inglês, “é difícil evitar enfatizar os atos e as decisões dos líderes, 

que proporcionam uma linha clara à história, à custa dos fatores que escaparam ao seu 

controle”  (Id. Ibid., p. 330). Entre estes fatores, encontram-se entidades coletivas como a 

Igreja, os partidos políticos, o povo, para citar apenas alguns, que o historiador narrativo 

estaria forçado a escolher entre omitir completamente ou personificar, sendo esta 

personificação “uma figura da retórica que os historiadores deveriam tentar evitar” (Id. Ibid., 

p. 330).

Por sua vez, os defensores da narrativa criticam a análise das estruturas como não-
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histórica, por considerá-la estática. Burke indica que a História dos acontecimentos, que teria 

perdido lugar durante o século XX, estaria recuperando esse espaço por meio de propostas de 

escrita que conjugam os recursos formais da ficção e propõe uma narrativa que combine 

elementos da narrativa tradicional e da narrativa moderna. Para ele o problema não é 

“escrever ou não escrever a narrativa, mas [...] o tipo de narrativa a ser escrita” (Id. Ibid., p. 

334). Como solução, apela à observação do romance do século XX que, através de sua ruptura 

formal com o relato do século anterior, ofereceria à narrativa histórica os recursos necessários 

para superar seus próprios obstáculos. Assim, comenta três problemas específicos e suas 

possíveis respostas. Em primeiro lugar, estaria a possibilidade de tornar determinados 

conflitos mais inteligíveis, 

[...]  seguindo-se  o  modelo  dos  romancistas  que  contam  suas  histórias, 
partindo de mais de um ponto de vista. [...] Tal expediente permitiria uma 
interpretação do conflito em termos de um conflito de interpretações. Para 
permitir  que  as  ‘vozes  variadas  e  opostas’  da  morte  sejam  novamente 
ouvidas, o historiador necessita, como o romancista, praticar a heteroglossia” 
(Id., Ibid., p. 336).

Em segundo lugar, Burke indica a necessidade de que o historiador se torne 

visível em sua escrita. Desta maneira, advertiria o leitor da sua imparcialidade, dando a 

entender que a sua é uma entre outras interpretações. Algumas soluções seriam a explicitação 

da não-confiabilidade do narrador em primeira pessoa, discussão proveniente dos estudos 

literários, a possibilidade, seguindo a proposta de Hayden White28, de que as narrativas 

históricas “sigam quatro planos básicos: comédia, tragédia, sátira e romance”  (Id. Ibid., p. 

338) e a alternativa de considerar fechos variáveis, levando em conta que “o modo como a 

narrativa termina ajuda a determinar a interpretação do leitor” (Id. Ibid., p. 338).

Em terceiro lugar, surge a possibilidade de uma nova narrativa que serviria aos 

historiadores estruturais como forma de apresentar melhor o fluxo temporal em seus escritos. 

Esta alternativa, contribuição principal do capítulo de Burke, está centrada na produção de

uma narrativa densa o bastante, para lidar não apenas com a sequência dos 
acontecimentos  e  das  intenções  conscientes  dos  atores  nesses 
acontecimentos,  mas  também com as  estruturas  –  instituições,  modos  de 
pensar  etc.  –  e  se  elas  atuam como um freio  ou  um acelerador  para  os 
acontecimentos (Id. Ibid., p. 339).

Através de Burke, vemos como a conexão entre história e ficção pode render 

28 O livro de White a que Peter Burke faz referência é Meta-historia : imaginacao historica do seculo XIX.
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frutos na hora de traduzir o passado. Contemplado, assim, o processo de recriação 

historiográfica, resta considerar a ficção e sua capacidade para lidar com fatos históricos.

1.7 FICÇÃO E VERDADE

Como mencionava anteriormente, a reconstrução do acontecimento histórico 

realiza-se, unicamente, por meio da linguagem, que condiciona tal recriação, por um lado, à 

subjetividade instaurada pelo narrador e, por outro, à movediça natureza do signo linguístico. 

Também lembrava a importância de se diferenciar os objetivos dos diferentes tipos de 

narrativa, fazendo referência aos relatos histórico e ficcional. Sobre esta questão, Paul 

Ricoeur (1997, p. 190) argumenta que o campo narrativo conduz os filósofos a uma questão 

conflitante, produzida pela importante dicotomia

que opõe de forma contundente, por um lado, os relatos que têm a pretensão 
de verdade comparável à dos discursos descritivos, de que usam as ciências 
–pensemos  na  história  e  nos  gêneros  literários  afins  à  biografia  e  à 
autobiografia – e, por outro, os relatos de ficção, como a epopéia, o drama, o 
conto e a novela, para não mencionar os modos narrativos, que utilizam um 
meio  distinto  de linguagem:  o cinema,  por  exemplo,  e,  eventualmente,  a 
pintura e outras artes plásticas.29

Ainda para o filósofo francês, com base nas ideias expostas na Poética de 

Aristóteles, o principal aspecto desta problemática está em saber identificar a característica 

central de fazer-relato, para, assim, poder observar os recursos através dos quais a narrativa 

combina a ficção, a história e o tempo. Tal característica seria a elaboração do enredo, posto 

que este consiste, principalmente, “na seleção e na disposição dos acontecimentos e das ações 

narradas, que fazem da fábula uma história completa e inteira, que consta de princípio, meio e 

fim”30 (Id. Ibid. p. 191). Isto significa que 

nenhuma ação, considerada em si mesma, é um fim, senão na medida em 
que,  na  história  narrada,  conclui  o  curso  de  uma  ação,  desfaz  um  nó, 
compensa a peripécia mediante o reconhecimento, sela o destino do herói 

29 “Que opone tajantemente, por una parte, los relatos que tienen una pretensión de verdad comparable a la de los 
discursos descriptivos que se usan en las ciencias —pensemos en la historia y los géneros literarios afines a la 
biografía y a la autobiografía—  y, por otra, los relatos de ficción, como la epopeya, el drama, el cuento y la 
novela, por no decir ya los modos narrativos que emplean um medio distinto al lenguaje: el cine, por ejemplo, y, 
eventualmente, la pintura y otras artes plásticas.”
30  “En la selección y en la disposición de los acontecimientos y de las acciones narradas, que hacen de la fábula 

una historia completa y entera, que consta de principio, medio y fin.”
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por meio de um último acontecimento que esclarece toda a ação e produz, no 
ouvinte, a kátharsis da compaixão e do terror31 (Id. Ibid. p. 191).

Ricoeur (Ibid. p. 192) entende que o enredo necessita ser inteligível, sendo esta 

inteligibilidade “o conjunto de combinações mediante as quais os acontecimentos se 

transformam em uma história”32. Assim sendo, podemos ver que o fato não é nada por si só, 

senão dentro de um enredo. E que, por sua vez, é a condição de inteligibilidade do enredo que 

permite que os acontecimentos se transformem em uma história. Dito isto, cabe perguntar 

qual é o lugar ocupado pela ficção nesses jogos da linguagem, lembrando que o relato 

ficcional não pretende alcançar a verdade. Aristóteles, na sua Poética (1984, p. 249), comenta 

a respeito que “não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que 

poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade”. 

Em princípio, parece ser esta a intenção do ficcionista. No entanto, estamos muito 

acostumados a encontrar, no início de mais de um filme de caráter histórico, uma legenda que 

indica que o longa está “baseado em fatos reais”33. Ou seja, a ficção sabe de sua natureza 

fantástica, mas também conhece sua capacidade formal de reproduzir ‘verdades’ e, por isso, 

condiciona as expectativas do espectador.

No seu discurso de posse na Real Academia Española, o escritor Javier Marías (2008, 

p. 38) opina que a ficção é infalível na hora de criar verdades, pois ela conta “cabalmente e 

com seus incontrovertíveis início e fim, o que nunca aconteceu”. Segundo Marías, a ficção 

também tem a qualidade de fazer perdurar na memória a lembrança de personagens históricos 

que, se não fosse por ela, teriam sido esquecidos. Nas palavras do autor espanhol, “as figuras 

históricas parecem apagar-se e desaparecer para as pessoas em geral [...] a menos que um 

escritor, ou mesmo um cineasta, se dêem ao trabalho de dar-lhes voz e rosto, se incomodem 

em imaginá-los e ficcionalizá-los”.  Como exemplo, o escritor lembra os reis da Inglaterra, 

“dos quais nada saberíamos” (Ibid., p. 33)34 se não fossem as tragédias e as peças históricas de 

Shakespeare.  Mas,  caberia  também  acrescentar,  às  figuras  mencionadas  por  Marías,  os 

31  “Ninguna acción,  considerada en  sí  misma,  es  un fin,  sino en  la  medida en que,  en la  historia  narrada, 
concluye el curso de una acción, deshace un nudo, compensa la peripecia mediante el reconocimiento, sella el 
destino del héroe mediante un último acontecimiento que aclara toda la acción y produce, en el oyente, la 
kátharsis de la compasión y del terror.”

32  “El conjunto de combinaciones mediante las cuales los acontecimientos se transforman en una historia.”
33   Mais acorde com a afirmação aristotélica está o filme uruguaio El baño del Papa que altera a mensagem e 

comunica que “os fatos desta história são em essência reais e somente a sorte impediu que acontecessem como 
aqui são contados.”

34   Minhas traduções de: “Cabalmente y con sus incontrovertibles principio y fin, lo que nunca ha sucedido.” 
“Creen poder establecer y contar lo que popular o periodísticamente se llama la versión  definitiva.”  “Las 
figuras históricas parezcan borrarse y desaparecer para la gente en general […] a menos que un literato, o 
también hoy un cineasta, se molesten en darles voz y rostro, molesten en imaginarlos y ficcionalizarlos.”  “De 
los que no sabríamos nada”.
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próprios  acontecimentos  históricos  que,  com a  ajuda  do  forte  poder  de  representação  do 

cinema, renascem diariamente na vida do grande público.  Basta,  neste  caso,  relembrar os 

inúmeros filmes, sobre a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra de Vietnã,  produzidos, na 

maioria das vezes, pela indústria norte-americana35.

Seguindo as reflexões de Ricoeur e Marias, podemos entender que a ficção, mediante a 

criação  de  um  enredo  inteligível  e,  portanto,  verossímil,  colabora  na  construção  e  na 

permanência da história. Jocelyn Létourneau (1993, p. 2-3), neste sentido, propõe a existência 

de um intertexto, que estaria constituído por “um conjunto de enunciados aglomerados de tal 

maneira que permitem a aparição de totalidades coerentes (textos)”, no qual o escrito histórico 

interagiria com a circulação discursiva geral da sociedade. O autor canadense lembra que, 

segundo salientaram alguns trabalhos36, a conexão dos textos, que formam o intertexto, estaria 

dada por ‘textos fetiches’ que funcionam como condutores e que desempenham um papel 

maior  de  uma  problemática  à  qual  se  apegam  e  da  qual  dependem  todos  os  textos 

interrelacionados. Esta configuração de textos, que conformaria uma ‘série cultural’, noção 

que  Létourneau  extrai  de  Louis  Francoer,  estaria  ligada  pelo  texto  condutor,  sendo  este, 

frequentemente,  um texto  artístico,  “isto  é,  um texto  para  o  qual  o  autor  não  procurava 

intencionalmente  um  estatuto  ou  um  mandato  de  objetividade”  (Ibid.,  p.  9-10).  Destas 

reflexões, o professor canadense conclui que

é nos textos artísticos que é necessário procurar certas configurações ideais 
primárias,  certas  modelizações  estéticas  originais,  certas  matrizes 
pressuposicionais ou sociogramáticas que orientam decisivamente a trama 
argumentativa ou recitativa dos textos que formam a série cultural37 (Ibid., p. 
10).

Que o texto condutor seja, em várias culturas ou estratos culturais, um texto 

artístico38, chama a atenção sobre a importância do texto ficcional na construção dos saberes.

35   A capacidade recriativa da ficção é tão forte que gera constantes polêmicas.  Um caso interessante pode ser 
visto nas acusações que sofre o ator porto-riquenho Benicio del Toro em uma entrevista concedida a uma 
jornalista cubana, radicada nos Estados Unidos, em relação à postura adotada pelo filme Che, el argentino, do 
qual del Toro é protagonista.  Na entrevista, Marlen González reclama, ao ator, a imagem benévola demais que 
o filme reproduz do guerrilheiro.  Segundo a jornalista, o longa esconde facetas de Guevara que prejudicariam 
sua imagem.  Durante a discussão, nenhum dos dois protagonistas esclarece a condição ficcional do filme. 
Pelo contrário, o debate gira em torno das ‘verdade’, para um, ‘mentiras’, para o outro, que nele se relatam. 
(DEL TORO, 2010)

36   Létourneau menciona Le discours social.  Une problématique, de Marc Angenot.
37   As noções de intertexto e de texto condutor lembram dois conceitos comuns nos Estudos da Tradução.  O 

intertexto e seu funcionamento recordam o polissistema, do qual já falei antes.  O texto condutor, base do 
diálogo entre o resto dos textos, traz consigo a noção de  palimpsesto, que em palavras de Rosemary Arrojo 
(2007, p. 24) é “o texto que se apaga, em cada comunidade cultural e em cada época, para dar lugar a outra 
escritura (ou interpretação, ou leitura, ou tradução) do ‘mesmo’ texto.”

38   As epopeias semíticas, como a Epopeia de Gilgamesh, e as gregas, como Ilíada e Odisseia, seriam exemplos 
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Existe, ainda, um aspecto da relação entre o texto ficcional e o texto histórico como tradutores 

do passado e conformadores de sentidos que gostaria de comentar. Octavio Paz (1971, p. 23), 

falando da tradução de poesia, diz que, entre a atividade do tradutor e a do poeta há uma 

“diferença capital: quando escreve, o poeta não sabe como será seu poema; quando traduz, o 

tradutor sabe que seu poema deverá reproduzir o poema que contempla”39. Além das 

discussões que possa promover o uso da palavra ‘reproduzir’, tratando-se de uma tradução, 

discussão, por outro lado, já considerada neste trabalho, parece inegável que, enquanto o 

poeta desconhece o futuro do seu poema, o tradutor o procura na recriação de um passado que 

a ele se impõe. De forma semelhante, Jaques Le Goff (1990, p.39), falando da ambigüidade 

do termo ‘história’, que costuma designar a ciência histórica e a narração ficcional, compara a 

tarefa do historiador com a do romancista. Citando o historiador francês Paul Veyne, quem 

afirma que a história é “um conto de acontecimentos verdadeiros”40, argumenta que, mesmo 

valorizando o papel do historiador, “que ‘constrói’ o seu estudo histórico, como um 

romancista constrói a sua ‘história’”, as palavras também têm “o defeito de fazer crer que o 

historiador tem a mesma liberdade que o romancista e que a história não é uma ciência, mas – 

por muitas precauções que Veyne tome – um gênero literário”. Minha intenção, por meio 

destas referências, é destacar que, como afirmam Paz e Le Goff, o texto histórico e o texto 

ficcional são processos tradutórios de naturezas diferentes. Enquanto o historiador tem um 

texto de partida através do qual procura reescrever o passado, o tradutor que pretenda fazer 

sua reconstrução por meio da ficção contará com a liberdade de poder recriar sem a 

obediência, por mais subjetiva que esta seja, imposta por um texto-fonte. No entanto, acho 

que aquele que aspirar traduzir o passado, através da ficção, deverá compreender que esse 

arbítrio não o exime da responsabilidade que ele tem como enunciador das verdades que 

inventa.

da antiguidade.  A pós-modernidade, com a queda dos grandes narrativas, teria postergado tais discursos.  No 
entanto, ainda é possível observá-los nas narrativas que sustentam as práticas religiosas contemporâneas.

39  “Diferencia capital: al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema; al traducir, el traductor sabe que su 
poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos.”

40 O livro de Veyne citado por Le Goff é Continent on écrit l histoire. Essai d'épistémologie.
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2 A GUERRA DAS MALVINAS: UM BREVE PERCURSO HISTÓRICO

O objetivo deste capítulo é informar o leitor sobre a Guerra das Malvinas. Em 

princípio a  tarefa  parece  simples,  mas,  depois  das  reflexões  feitas  no capítulo  anterior,  é 

preciso reconsiderar algumas questões, dado que, contempladas as dificuldades envolvidas no 

processo da escrita histórica, faz-se necessário procurar a maneira mais conveniente de tratar 

o conflito. 

A  reconstrução,  por  exemplo,  poderia  ser  feita  através  de  uma  narrativa 

tradicional, que relate cronologicamente os principais episódios do confronto. Seria também 

possível  recorrer  à  observação de determinadas  estruturas,  que tenham desenvolvido  uma 

função importante no conflito, ou em torno dele. No entanto, de acordo com o que já foi 

comentado neste trabalho, ambos os recursos apresentam seus próprios inconvenientes. Para 

começar,  deveria  ser  levado  em  consideração  que  o  relato  será  feito  por  um  argentino 

contemporâneo da guerra, implicando uma participação indireta e, portanto, um envolvimento 

inevitável com os fatos narrados – vale aqui lembrar as palavras de Sarlo (2007), para quem, 

devido à proximidade de tais sucessos, seria aconselhável evitar sua reconstrução através de 

discursos produzidos a partir de espaços pessoais, a fim de evitar a subjetividade natural de 

tais relatos. Tal subjetividade, então, impõe pontos de vista que condicionam o texto. Note-se 

que, por exemplo, a escolha dos ‘principais episódios’, como em todo processo tradutológico, 

exigiria um posicionamento da minha parte. Outro problema seria a eleição das fontes de 

coleta da informação necessária para produzir a narrativa. Esta eleição também implica uma 

escolha que definirá a reescrita dos acontecimentos. Neste caso, a coleta pode ser feita a partir 

de  textos  acadêmicos,  jornalísticos,  relatos  de  ex-combatentes,  confissões  de  familiares, 

dentre outros, aportando, cada um deles, diferentes olhares sobre o assunto. Tudo isto sem 

contar  que  tais  informações  poderiam  ser  recolhidas  tanto  de  fontes  argentinas,  como 

britânicas, ou ainda de terceiros não envolvidos na guerra. Por outro lado, se a reconstrução 

for feita mediante a análise de algum dos componentes implicadas no confronto, como os 

soldados, os comandantes, os familiares, a geografia das ilhas, os recursos geopolíticos ou a 

história bélica dos adversários, para mencionar apenas algumas possibilidades, cada um deles 

significaria,  também, uma eleição que conduziria a um resultado específico.  Uma terceira 

forma de recriação histórica, além da narrativa cronológica e da estrutural, poderia ser feita 

através da ficção, embora esta também tenha que ser descartada, por ser a natureza do corpus 

desta pesquisa.

Ao  apresentar  as  possibilidades  dessa  maneira,  pareceria  impossível  praticar 
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qualquer  tipo  de  escrita,  algo  similar  ao  que  acontece  com as  exigências  impostas  pelos 

críticos  aos  tradutores  interlinguais,  na medida  em que esperam ‘a reprodução’ do  ‘texto 

original’,  evitando qualquer tipo de intervenção de sua parte.  Note-se que, a exigência de 

objetividade  absoluta  da  parte  do  historiador  é  fundada  no  entendimento  de  que  os 

acontecimentos são objetos estáticos, que podem ser ‘reproduzidos fielmente’ ao longo do 

tempo. Em outras palavras, reifica-se a verdade.

Sendo assim, escolherei tratar a Guerra das Malvinas aproveitando um pouco de 

cada uma das diversas formas de escrita,  dando ao leitor a possibilidade de contemplar o 

objeto  a  partir  de  diferentes  lugares.  Em um primeiro momento,  apresentarei  um resumo 

cronológico dos acontecimentos relacionados com as Ilhas Malvinas, desde sua descoberta até 

o  momento  da  guerra.  Para  tal,  tentarei  entrecruzar  informações  coletadas  de  fontes 

originárias dos países envolvidos no conflito,  procurando demonstrar a complexidade que 

significa  reconstruir  tal  cronologia.  À  continuação,  tratarei  da  Guerra  de  Malvinas 

propriamente dita, buscando reconstruí-la a partir dos olhares de dois meios informativos: um 

argentino e outro inglês. A seguir, apresentarei uma série de dados relacionados às ilhas, para 

oferecer ao leitor um conhecimento básico do espaço disputado. Finalmente, concentrar-me-ei 

no contexto político e  social  argentino antes  e depois  da guerra,  procurando oferecer  um 

panorama que permita uma melhor compreensão do conflito, no Brasil, quando for chegada a 

hora de analisar o corpus.

2.1 CRONOLOGIA DO CONFLITO DE MALVINAS

Para  fazer  um resumo cronológico  dos  acontecimentos,  que  levaram à  guerra 

perpetrada nas Malvinas, entre abril e junho de 1982, apresentarei, em primeiro lugar, três 

mapas localizando o território disputado e os dois países envolvidos no confronto. Das três 

imagens, duas foram extraídas de fontes argentinas e uma de inglesa. Em seguida, comentarei 

brevemente a discussão a respeito da “descoberta” e ocupação das ilhas. Essas duas questões 

são  muito  importantes  no  desenvolvimento  do  conflito,  posto  que  este  gira  em torno  do 

domínio de um território. Assim sendo, na página seguinte, aparecem dois gráficos extraídos 

de uma fonte argentina em que constam, no primeiro, os dois países envolvidos no confronto 

e as terras litigadas, acrescentando a distância que separa o Reino Unido das Ilhas Malvinas. 

No segundo, pode ser vista a distância entre a Argentina e as mesmas ilhas. Depois dessas 

duas imagens, tem mais uma, desta vez inglesa, que dividida em duas partes iguais, contém a 

mesma informação que as primeiras, apresentada de outra maneira.
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Ilustração 3 – Localização da Argentina, do Reino Unido e das Ilhas Malvinas. Representação 
argentina.

Ilustração 4 – Distância entre a Argentina e as Ilhas Malvinas. Representação argentina
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Ilustração 5 – Distância entre Argentina e as Malvinas e entre Inglaterra e as mesmas ilhas. 
Representação britânica

Em relação à “descoberta” e ocupação do território, existem controvérsias, dada a 

distância temporal com os primeiros registros cartográficos. As polêmicas surgem porque os 

interessados nas ilhas apoiam diferentes versões históricas de quase impossível comprovação. 

Citarei, como exemplo, relatos que pertencem a cada uma das partes, começando com dois 

trechos  extraídos  de  textos  argentinos.  O  primeiro  deles  é  a  Historia  General  de  las  

Relaciones Exteriores  de la  Argentina (2000),  em que,  sobre  a  descoberta  das  Malvinas, 

afirma-se  que,  a  partir  da  literatura  existente,  é  possível  elaborar  una  lista  das  diversas 

expedições  que  uns  e  outros  consideram  como  descobridoras:  1.  Américo  Vespúcio 

(1501/1502);  2.  A expedição  de  Magalhães,  de  1520;  3.  A nave  Incógnita  e  Alonso  de 

Camargo, 1540; 4. John Davis, 1592; 5. Richard Hawkins, 1594; 6. Sebald de Weert, 1600.41

Em segundo lugar, trago uma outra citação, desta vez tirada do  site do Exército 

Militar Argentino (2010), onde se lê:

Atribuiu-se a descoberta das ilhas a diferentes pessoas. Entre outros, podem 
ser mencionados Américo Vespúcio (1501), Esteban Gómez, que, em 1520, 
fez parte da expedição de Magalhães no comando da nave "San Antonio", e 
os  tripulantes  de  uma  nave  da  armada  do  bispo  de  Palência,  a  quem é 
atribuída a autoria do mais antigo assento malvinense do qual se tem notícia. 
[...] A Grã- Bretanha atribui ao Capitão John Strong a suposta descoberta e o 

41  “A partir de la literatura existente es posible elaborar una lista de las diversas expediciones que unos y otros 
consideran como descubridoras: 1. Américo Vespucio (1501/1502); 2. La expedición de Magallanes de 1520; 
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desembarque, no dia 6 de fevereiro de 1690.42

Como se  pode  observar,  em ambos  os  textos,  o  primeiro  navegante  que  teria 

divisado as ilhas é o italiano Américo Vespúcio. Além disso, unicamente o primeiro escrito 

menciona dois marinheiros ingleses, antes do século XVII, sendo estes John Davis e Richard 

Hawkins. No segundo trecho, esses não são mencionados, referindo-se apenas a John Strong 

como o capitão a que o Reino Unido atribui a “suposta” descoberta.

Citarei, agora, dois pequenos trechos extraídos de textos escritos na Inglaterra. No 

primeiro, que consta na Enciclopédia Britânica On-line (2010), lê-se:

O navegador inglês John Davis, no navio  Desire, pode ter sido a primeira 
pessoa a avistar as Ilhas Malvinas, em 1592, mas foi o holandês Sebald de 
Weerdt que, com certeza, avistou, pela primeira vez, as ilhas, por volta de 
1600. O capitão inglês John Strong fez o primeiro desembarque registrado 
nas Malvinas, em 1690, e nomeou o estreito, entre as duas principais ilhas, 
em homenagem ao Visconde Falkland, um oficial naval britânico.43 

O segundo fragmento foi extraído do site do Falkland Islands Government (2010), 

página oficial das ilhas, na atualidade. Nele, na seção de datas históricas, indica-se que, em 

agosto de 1592, o capitão inglês John Davis registrou a primeira vista das ilhas e que, em 

1690,  o  navegador  inglês  John  Strong  registrou  o  primeiro  desembarque  nessas  terras, 

denominando Falkland Sound, o canal que divide as duas ilhas principais. À continuação, o 

site afirma que “ao longo dos anos vários navios  franceses visitaram as ilhas,  que foram 

chamadas  Les  îles  Malouines”44.  Note-se  que,  nos  dois  casos,  não  há  menção  a  nenhum 

navegante que tenha chegado antes  dos  ingleses e que,  depois  deles,  somente navegantes 

franceses lá estiveram, sem nunca terem se envolvido no conflito de posse das ilhas.

O problema da posse original é central na disputa. A Argentina entende que as 

Malvinas lhe pertencem, pois teriam sido herdadas da Espanha, que as recebera devido a um 

título  pontifício  anterior  e  superior  à  “descoberta”  do  território,  outorgado  pelo  Papa 

Alexandre VI,  título que desembocaria  no Tratado de Tordesilhas.  Não obstante,  o  Reino 

3. La nave Incógnita y Alonso de Camargo, 1540; 4. John Davis, 1592; 5. Richard Hawkins, 1594; 6. Sebald de 
Weert, 1600”

42  “El descubrimiento de las islas se adjudicó a diferentes personas. Entre otros, cabe mencionar a Américo 
Vespucio (1501), a Esteban Gómez, quien en 1520 formó parte de la expedición de Magallanes con el mando 
de la nave "San Antonio", y a los tripulantes de una nave de la armada del obispo de Plasencia, a quienes se 
atribuye la autoría del más antiguo asiento malvinense del que se tenga noticia. [...] Gran Bretaña atribuye al 
Capitán John Strong el supuesto descubrimiento y desembarco; el 6 de febrero de 1690”

43  Tradução minha de: “The English navigator John Davis in the Desire may have been the first person to sight 
the Falklands, in 1592, but it was the Dutchman Sebald de Weerdt who made the first undisputed sighting of 
them about 1600. The English captain John Strong made the first recorded landing in the Falklands, in 1690, 
and named the sound between the two main islands after Viscount Falkland, a British naval official.”

44  Tradução minha de:  “Over the years several  French ships visited the Islands,  which they called  Les Iles  
Malouines”.
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Unido, por não ser um país que responda à Igreja Católica Apostólica Romana, desde o século 

XVI, não reconhece a bula papal.  Assim, somadas as discussões, conforma-se um quadro 

cronológico de ocupações, abandonos e reclamações diplomáticas que não coincide nos dois 

países, redundando em atritos que se estendem até hoje. É interessante notar tais desavenças, 

no artigo correspondente da enciclopédia virtual Wikipédia. Esta publicação caracteriza-se por 

sua constante atualização e pelo fato de ser produzida por seus próprios usuários. Assim, num 

assunto tão palpitante e atual, como o tratado aqui, torna-se importante conhecer as verdades 

constantemente construídas nesse espaço consultado por milhares de pessoas, diariamente. Na 

referida enciclopédia, existe uma entrada, que faz parte unicamente das versões em língua 

espanhola,  inglesa  e  russa,  intitulada  Questão  das  Ilhas  Malvinas45 (2012),  na  qual  é 

desenvolvido o problema que discuto aqui. Entre as informações notoriamente divergentes 

contidas  nos  artigos,  há  uma  tabela,  em  cada  entrada,  que  representa  a  cronologia  de 

possessão das ilhas. Citarei tais tabelas, pois resumem as palavras desta sessão.

Tabela 2 – Cronologia da ocupação das Malvinas segundo Wikipédia em espanhol e em inglês

45   Em espanhol: “Cuestión de las Islas Malvinas”.  Em inglês: “Falkland Islands sovereignty dispute.”
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Como dizia acima, as tabelas atestam as discordâncias em torno da história da 

“descoberta” e da ocupação das Ilhas Malvinas. Destacam-se não só as diferenças nas datas, 

mas também nos que tomaram posse das terras, ao longo dos séculos,  representados pelo 

gráfico.

Podemos afirmar que os dados coincidem a partir de 1833, ano em que o Reino 

Unido ocupa as Malvinas, lá permanecendo até abril de 1982, quando a Argentina expulsa os 

ingleses, rapidamente, à força. A data representa a primeira usurpação do território, por parte 

dos ingleses, de mãos argentinas e dá início ao período mais longo de ocupação, por parte de 

um único país, desde a chegada dos franceses às ilhas. Quando, em 1982, o exército argentino 

invade as Malvinas, tem entre seus argumentos o objetivo de evitar que a Inglaterra cumpra 

150  anos  ininterruptos  de  domínio  territorial,  evitando  assim  que  exija  seu  direito,  por 

usucapião. É como resultado dessas desavenças históricas que, no dia 2 de abril daquele ano, 

um grupo de militares  argentinos  invade as  Malvinas,  dando início a  uma guerra  que  se 

estendeu até o dia 14 de junho do mesmo ano, tendo como desfecho a derrota argentina e a 

retomada das terras por parte do Reino Unido.

2.2 A GUERRA

A Guerra das Malvinas durou setenta e quatro dias. Mesmo não havendo dúvidas 

sobre o seu desenlace, ainda existem imprecisões a propósito de vários episódios ocorridos 

durante  o  conflito.  Como em toda batalha,  estabelecer  uma cronologia  de fatos  decisivos 

implica, como em qualquer outra tradução, uma seleção com base em critérios que respondem 

a interesses particulares. Portanto, para fazer isto, continuarei aplicando um método similar ao 

empregado na seção anterior. Isto é, citarei duas linhas temporais construídas uma através do 

jornal de maior difusão na argentina, o Clarín (2007), e outra pela principal emissora pública 

de rádio e televisão do Reino Unido, a  BBC ou  British Broadcasting Corporation  (2007). 

Mais uma vez, por meio dessas fontes de informação, pretendo não apenas apresentar duas 

das traduções mais comprometidas, do mesmo acontecimento, permitindo assim que o leitor 

construa sua própria guerra, mas também mostrar como a verdade pode depender menos do 

fato,  e  mais  da  palavra  que  o  enuncia.  Segue,  então,  uma  tabela  com  a  reconstrução 

cronológica dos meios informativos acima mencionados.
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Data
A Guerra das Malvinas 

segundo o Clarín
A Guerra das Malvinas 

segundo a BBC

2 de Abril

Desembarque  e  tomada  das 
Malvinas.  Na  ação,  morre  o 
capitão  de  corveta  Giachino, 
primeira vítima do conflito. Na 
Praça de Maio se concentram 
cerca  de  10.000  pessoas. 
Galtieri fala da sacada da Casa 
Rosada.

A  Argentina  invade  as  Ilhas 
Malvinas.
A primeira tropa argentina chega 
de  helicóptero  às  4:30  horas, 
hora  local,  a  três  milhas  a 
sudoeste  da  capital  das  Ilhas 
Falkland,  Stanley.  A  principal 
força de 1000 soldados de terra, 
duas  horas  depois.  A guarnição 
de 80 homens da Royal Marines 
é muito superada numericamente 
e  às  9:30  horas  os  argentinos 
controlam a situação.

3 de Abril

Margaret  Thatcher  envia  uma 
frota e estabelece uma zona de 
exclusão  de  200  milhas  ao 
redor das Ilhas Malvinas.
O  Conselho  de  Segurança  da 
ONU  exige  a  retirada  das 
tropas argentinas e o início de 
negociações.

O  Conselho  de  Segurança  da 
ONU  exige  a  retirada  imediata 
das forças argentinas.

5 de Abril

Primeiros navios da Força Tarefa 
deixam Portsmouth.
A  decisão  de  enviar  a  Força 
Tarefa  para  as  Malvinas  é 
anunciada  em  uma  coletiva  de 
imprensa  pelo  Ministro  das 
Relações  Exteriores,  Lord 
Carrington,  em 2 de abril.  Três 
submarinos  nucleares  já  foram 
enviados,  mas  preparar  uma 
frota  de  navios  de  guerra  e 
navios  de  apoio  leva  mais 
tempo.  A frota  de  mais  de 100 
navios  levará  cerca  de  três 
semanas  para  navegar  as  8000 
milhas até o Atlântico Sul.  Um 
dia  antes  de  partir,  Lord 
Carrington  renuncia  e  é 
substituído por Francis Pym.

7 de Abril

A Grã-Bretanha  anuncia  a  sua 
intenção  de  impor  zona  de 
exclusão de 200 milhas em torno 
das Malvinas.

Meados de Abril A Argentina apela  ao Tratado 
Interamericano  de  Assistência 
Recíproca  para  impedir  um 
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ataque inglês às ilhas. Mas os 
EUA, que inicialmente haviam 
atuado  como  mediador,  não 
respeitam o tratado e apoiam a 
Grã-Bretanha.

16 de Abril
O submarino nuclear britânico 
Conqueror chega  à  zona  de 
conflito.

19 de Abril
A Argentina rejeita as propostas 
do  Secretário  de  Estado  dos 
EUA, Alexander Haigs.

25 de Abril

A  Força  Tarefa  britânica 
recupera  o  controle  das  ilhas 
Georgia e captura o submarino 
Santa Fé.

A  ilha  Geórgia  do  Sul  é 
retomada  pelos  Royal  Marines. 
O  contratorpedeiro  britânico 
HMS Antrim chega à Geórgia do 
Sul,  em 21 de abril.  Depois  de 
duas  missões  de 
reconhecimento, sob mau tempo, 
as  tropas  britânicas  assumem 
facilmente o controle da pequena 
guarnição argentina.  A Primeira 
Ministra  Margaret  Thatcher 
conclama a nação a "alegrar-se" 
com  a  notícia  da  recaptura  da 
Geórgia do Sul.

1 de Maio

Começa a guerra. Bombardeio 
da  aviação  britânica  sobre  a 
pista de aterrissagem de Porto 
Argentino.

Bomba  britânica  no  aeródromo 
Stanley.
Dois  bombardeiros  Vulcan 
fazem  um  ataque  aéreo,  no 
aeródromo  Stanley.  A missão  é 
um  pesadelo  logístico  que 
envolve  vários  aviões-tanque 
para  reabastecimento  dos 
bombardeiros  durante  a  viagem 
de volta de 8.000 milhas à Ilha 
Ascensão. Três aviões argentinos 
são  derrubados.  Apenas  um 
golpe direto na pista Stanley.

2 de Maio O  submarino  Conqueror 
afunda  o  cruzador  General 
Belgrano  que  se  encontrava 
fora da zona de exclusão.

Cruzador  argentino  General 
Belgrano naufraga com perda de 
368 tripulantes.
O  afundamento  do  veterano 
Cruzador  Belgrano  produz  a 
primeira  grande  perda  de  vidas 
humanas  na  guerra  das 
Malvinas. Trezentos e sessenta e 
oito  argentinos  morrem,  700 
sobrevivem  A  notícia  do 
naufrágio  provoca  um  choque 
entre a Força Tarefa e o público 
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britânico. O navio torna-se uma 
causa  célebre  para  os  ativistas 
contra  a  guerra.  Eles  afirmam 
que o navio estava fora da zona 
de exclusão e navegava longe do 
conflito.  Autoridades  britânicas 
dizem que a Força Tarefa tem o 
direito  de  se  defender  contra 
qualquer navio hostil.

4 de Maio

Aviões  Super  Etendard  da 
Aviação Naval se chocam com 
um  míssil  Exocet.  O  HMS 
Sheffield,  que  fica  fora  de 
combate, naufraga poucos dias 
depois, enquanto era rebocado 
para as ilhas Georgia.

O  contratorpedeiro  Britânico 
HMS Sheffield  é  afundado  por 
mísseis, implicando perda de 20 
tripulantes.
O  Sheffield  é  atingido  por  um 
míssil Exocet, dando início a um 
incêndio na sala  de controle.  A 
tripulação  é  obrigada  a 
abandonar  o  navio,  mas  20 
homens  morrem.  É  o  primeiro 
navio  de  guerra  britânico  a  ser 
afundado no conflito.

6 de Maio

O  peruano  Javier  Pérez  de 
Cuellar,  secretário-geral  da 
ONU,  propõe,  sem  sucesso, 
um plano de paz.

9 de Maio

Dois  Sea  Harrier  afundam  o 
navio  argentino  Narwal. 
Bombardeios  sobre  Darwin  e 
Porto Argentino.

15 de Maio

O SAS britânico, Serviço Aéreo 
Espacial, lança ataque contra os 
argentinos em Pebble Island, um 
posto avançado, que poderia ter 
dado  aviso  prévio  da  frota 
britânica.

16 de Maio

Aviões  Harrier  afundam  os 
navios Rio Carcarañá e Bahia 
Bom  Fato,  da  Armada 
Argentina.

18 de Maio
A Junta Militar Argentina rejeita 
propostas de paz britânicas.

20 de Maio

Conversas  de  paz  da  ONU 
falham e  põem fim  a  qualquer 
esperança  de  solução 
diplomática para a crise.

21 de Maio Desembarque  inglês  massivo, 
na Baía de São Carlos. A Força 
Aérea afunda a fragata Ardent 
e danifica quatro navios.

Tropas  britânicas  chegam  às 
águas  do  San  Carlos,  na 
Falkland Oriental.
Três  mil  soldados  e  1.000 
toneladas  de  suprimentos  são 
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desembarcados  em  San  Carlos 
com vista ao estabelecimento de 
uma  cabeça  de  ponte  para 
ataques  a  Goose  Green  e 
Stanley.  Mas só dois  navios  de 
guerra sobrevivem incólumes. O 
HMS  Ardent  é  afundado, 
resultando  em  perda  de  22 
tripulantes. Os HMS Argonaut e 
Antrim  são  atingidos  por 
bombas que não explodem. Duas 
mortes.  Treze  aviões  argentinos 
são  abatidos,  segundo 
informações.

23 de Maio

Ataque  aéreo  e  afundamento 
da  fragata  Antelope.  Vários 
navios  são  postos  fora  de 
combate.

Fragata  britânica  Antílope  é 
atingida e afunda mais tarde.

25 de Maio

A  Força  Aérea  afunda  o 
contratorpedeiro  Coventry. 
Um míssil  Exocet da Aviação 
Naval  afunda  o  Atlantic 
Conveyor.

O  contratorpedeiro  Britânico 
HMS Coventry é bombardeado e 
sofre  20  mortes.  O  navio  de 
transporte  Atlantic  Conveyor  é 
atingido  com  perda  de  12 
tripulantes.

27 e 28 de Maio

Duros combates em Darwin e 
Pradaria  do  Ganso  com 
numerosas baixas. Finalmente, 
os argentinos se rendem.

Batalha  de  Darwin  e  Goose 
Green.
Duzentos  e  cinquenta  soldados 
argentinos  e  17  soldados 
britânicos  morrem  em  uma 
batalha que dura um dia e uma 
noite.  As  tropas  britânicas  têm 
um  número  bem  menor  de 
soldados, e fazem mais de 1.000 
prisioneiros  de  guerra.  O 
Comandante Tenente Coronel H. 
Jones  é  morto  ao  assaltar  um 
posto de comando da Argentina. 
É  postumamente  condecorado 
com a VC, Victoria Cross.

30 de Maio
Um ataque aéreo com mísseis 
Exocet ocasiona graves danos 
ao porta-aviões Invencível.

31 de Maio Posições  argentinas  em  Mount 
Kent  e  Mount  Challenger  são 
tomadas.
Com  a  vitória  sobre  os 
argentinos  em Darwin  e  Goose 
Green  as  forças  britânicas,  em 
São Carlos,  têm vantagem para 
começar  seu avanço no  sentido 
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leste de Stanley. Marchando com 
mochilas  pesadas  às  costas,  no 
terreno  pantanoso  de  East 
Falkland,  sob  más  condições 
climáticas,  o  seu  progresso  é 
lento,  mas  conseguem  tomar  a 
posição argentina de Monte Kent 
e Challenger Monte.

1 de Junho

Começam os ataques por terra 
contra  as  primeiras  linhas 
defensivas argentinas em Porto 
Argentino.

3 de Junho
Bluff  Cove  e  Fitzroy  são 
ocupadas por tropas britânicas.

8 de Junho

A  Força  Aérea  afunda  o 
transportador  de  tropas  Sir 
Galahad  com  grande 
quantidade de homens a bordo.

As  embarcações  britânicas  Sir 
Galahad  e  Sir  Tristram  são 
bombardeadas.  Morrem  51 
soldados.
As  tropas  britânicas  são 
transportadas  de  San  Carlos  a 
Bluff  Cove  e  Fitzroy,  prontas 
para  a  ofensiva  no  sul  do 
Stanley. Mas a operação não vai 
bem  e  os  atrasos,  enquanto 
esperam  para  desembarcar, 
implicam a morte de 51 guardas 
galeses  por  parte  de  aviões  da 
Argentina 

9 al 13 de Junho

A briga é corpo a corpo perto 
da capital. Em Monte Longdon 
se registram os combates mais 
sangrentos.

11 de Junho

O Papa João Paulo II chega ao 
país. Dois milhões de pessoas 
se reúnem para orar pela paz.

Monte  Longdon,  Two Sisters  e 
Monte Harriet são tomados. Três 
ilhotas  morrem  durante  o 
bombardeio naval de Stanley.

12 de Junho

A  Infantaria  de  Marinha 
provoca  muitas  baixas  aos 
Guardas  Escoceses  e  Gurkas, 
em Monte Tumbledown.

O  contratorpedeiro  britânico 
HMS Glamorgan é atingido por 
mísseis Exocet,13 morrem.

13 de Junho

As  últimas  posições  argentinas 
de  Mount  William,  Wireless 
Ridge  e  o  Monte  Tumbledown 
são tomadas.

14 de Junho O  governador  Menéndez 
assina a rendição da guarnição 
argentina ante  Jeremy Moore, 
comandante inglês.

As  forças  britânicas  libertam 
Stanley.
Depois  de  tomar  o  terreno 
elevado em torno da fortemente 
defendida  Stanley,  forças 
britânicas  marcham  rumo  à 
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capital, quase sem oposição. Os 
argentinos  depõem  as  armas  e 
rendem-se.  A cessação  de  fogo 
foi  anunciada  às  15:30  horas, 
horário local.

20 de Junho

A  zona  de  exclusão  de  200 
milhas passa a ter uma Zona de 
Proteção  das  Falklands  de  150 
milhas. Dois dias depois, o chefe 
da  Junta  Militar  Argentina, 
General  Leopoldo  Galtieri, 
renuncia  e  é  substituído  pelo 
general  de  exército  reformado 
Reynaldo Bignone.

11 de Julho
O Canberra chega em casa, em 
Southampton.

Tabela 3 – Principais fatos acontecidos na Guerra das Malvinas segundo o jornal Clarín e a emissora 
BBC.46

Certa vez perguntaram a Jorge Luis Borges de que forma o escritor construía seus 

relatos. Ele disse que, primeiro, identificava o final da história e, uma vez conhecido esse 

final, o seu trabalho consistia em criar o resto. De alguma maneira, mesmo reconhecendo o 

caráter extremo da comparação, pois o autor fala da construção de ficções, a tabela citada 

lembra-me as palavras do escritor. Segundo discutia no primeiro capítulo, a escrita da história, 

como qualquer outra escrita, como qualquer outra tradução, é o resultado da tomada de uma 

série de decisões por parte do historiador, consciente ou inconscientemente. Se, por exemplo, 

este estiver envolvido física ou emocionalmente com os fatos narrados;  se houver fatores 

externos,  como questões  econômicas  ou  políticas  determinadas  pelos  interesses  de  quem 

contrata o seu trabalho, resultando na imposição de determinados pontos de vista; se existirem 

questões culturais, sob a forma de valores simbólicos como, por exemplo, o patriotismo, a 

reconstrução do passado se verá diretamente comprometida. Exemplificarei tomando o caso 

de  uma  pessoa  que  deve  assistir  a  um  julgamento  como  testemunha,  pois  presenciou  o 

assassinato  de  um  homem.  Ele  não  tem  dúvidas  sobre  o  que  viu  e  sente-se  capaz  de 

reconstruir os fatos, momento a momento, e de identificar o assassino. No entanto, um dia 

antes do julgamento, recebe uma ligação na qual ele e sua família são ameaçados de morte. 

Ou descobre que a vítima era um estuprador de crianças. Ou, por que não, recebe a visita de 

um sujeito que lhe oferece uma vultosa quantia de dinheiro, caso ele acrescente determinadas 

informações, no momento da descrição do crime que garantam, ao culpado, a pena de morte. 

Não quero julgar o caráter deste sujeito imaginário, mas entendo que qualquer uma destas 

46  Os textos de partida das cronologias do Clarín y da BBC constam nos anexos A e B.
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possibilidades poderia influir no seu veredicto, e que se ele declarasse quatro vezes, passando 

por  cada  uma  das  quatro  experiências  relatadas  –  na  primeira  a  testemunha  não  sofrera 

nenhum tipo de pressão externa –, suas declarações, determinantes na hora de construir uma 

verdade e definir o destino de uma pessoa, mudariam em algum aspecto. Por isso insisto na 

necessidade de se ver no tradutor o dono da voz e, portanto, o dono do passado e do futuro47.

Retomando, então, a tabela, tentarei assinalar algumas particularidades que, a meu 

ver,  merecem consideração.  O primeiro  elemento  destacável  é  a  seleção  das  datas.  Se  a 

História fosse o reflexo do passado, se exigíssemos dela  fidelidade aos fatos,  deveríamos 

encontrar uma coincidência entre as datas na cronologia de ambos os meios informativos. No 

entanto, de um total de trinta e quatro datas, apenas 14 coincidem, ou seja, menos de 50%. E, 

mesmo as coincidentes, nem sempre concordam nos fatos destacados, como também acontece 

que, quando concordam nos fatos, nem sempre concordam nas datas em que ocorreram. Vale 

lembrar que, além dos fatos que envolveram ambos os países, estão aqueles que afetaram 

unicamente  cada  um deles.  Isto  pode  ser  visto  nos  dias  2  e  25  de  abril,  em  ambas  as 

cronologias.  Enquanto o  Clarin ressalta  a  presença de 10.000 pessoas na Praça de Maio, 

deixando consignado o apoio que o povo argentino deu à guerra e, com ele, ao governo que a 

promovia, a BBC cita as palavras de sua primeira ministra, M. Thatcher, ao conclamar seu 

povo alegrar-se com a recaptura da Georgia do Sul, como se os ingleses não se alegrassem se 

sua primeira ministra não pedisse.

Outra diferença interessante observada na tabela está na menção feita aos Estados 

Unidos. Enquanto os argentinos esperavam o apoio do país do norte, como resposta à luta 

‘anti-subversiva’ que  os  militares  sul-americanos  realizavam em seu país,  desde  1976,  os 

ingleses  também  contavam  com  os  EUA,  seus  aliados  históricos,  que  finalmente  os 

favoreceram.  Em  sua  cronologia,  o  Clarín informa  que,  em  meados  de  abril,  o  país, 

governado  por  Ronald  Reagan,  desobedeceu  ao  Tratado  Interamericano  de  Assistência 

Recíproca e apoiou a Grã-Bretanha. A BBC, por outro lado, informa que, no dia 19 de abril, a 

Argentina rejeitou propostas feitas pelos Estados Unidos. 

Note-se, também, que a cronologia da emissora britânica é muito mais minuciosa 

em sua descrição geral da guerra. A impressão que se tem é de que o Clarín parece não querer 

entrar em detalhes.

Um dos fatos mais discutidos durante e depois do conflito foi o afundamento do 

porta-aviões  britânico  Invencível.  Enquanto  existem  versões  argentinas  que  afirmam  a 

47  A figura do sacerdote ilustra com precisão a do tradutor, pois é aquele que, como intermediário entre Deus e os 
homens, tem a capacidade de trazer do além a Palavra e, com ela, a Verdade.  Verdade a que unicamente ele 
tem acesso e que é, portanto, Verdade a partir dele.
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veracidade de tal afundamento, os britânicos o negam. Observe-se que, na cronologia de o 

Clarin, no dia 30 de maio, lê-se que um ataque aéreo ocasionou graves danos ao Invencível. A 

BBC, que coincide no restante  das informações  dadas pelo  Clarín em relação aos navios 

atingidos, nada fala sobre o porta-aviões mencionado.

Dizia anteriormente que um dos argumentos usados pela Argentina, para justificar 

sua condição de dono das Malvinas, é a bula papal assinada pelo Papa Alexandre VI, uma vez 

que o Reino Unido não a aceitara por não ser um país católico romano. No dia 11 de junho, o 

Papa João Paulo II visitou a Argentina procurando fomentar a paz e com ela o fim do conflito 

armado. Enquanto o  Clarín registrou a visita, a BBC preferiu falar dos combates ocorridos 

nas ilhas naquele dia, omitindo qualquer informação sobre o pontífice católico.

Para concluir a análise da tabela, gostaria de destacar que a cronologia inglesa dá 

por encerrado o conflito no dia 11 de julho, com o regresso das tropas britânicas à sua terra. 

Entre as questões mais lembradas pelos argentinos, atualmente, estão o anonimato e o silêncio 

a que foram submetidos os ex-combatentes, uma vez terminada a guerra. Assim, enquanto a 

BBC fecha o conflito com o retorno de seus soldados vitoriosos, o  Clarín parece preferir, 

mais uma vez, esconder os seus combatentes.

Mesmo  não  sendo  muito  grandes,  as  diferenças  entre  ambas  as  cronologias 

existem e, se levamos em conta que os leitores de cada uma delas lerão unicamente uma das 

duas  e  junto  com  ela,  possivelmente,  outras  informações  relacionadas  com  o  conflito, 

emitidas pelo mesmo meio, as distâncias aumentam. A guerra é uma e o final, o mesmo. No 

entanto, o resto da história, parece lembrar Borges: constrói-se na escrita.

2.3 AS ILHAS

As Ilhas Malvinas48 conformam um arquipélago localizado no Oceano Atlântico 

Sul, a aproximadamente 787 quilômetros de Rio Gallegos, capital da província de Santa Cruz, 

na Argentina, cidade que está na mesma latitude das ilhas. O arquipélago é composto por duas 

grandes ilhas: Soledad e Gran Malvina, além de aproximadamente 700 ilhas menores. Sua 

capital é Porto Argentino, ou Porto Stanley, pequeno povoado situado na ilha de Soledad, 

onde mora a metade da população, que tem um total de 2.478 habitantes, de idioma inglês, 

segundo censo de 2006,  realizado pelo governo das  ilhas  (2010).  A distância  entre  Porto 

Argentino, no extremo leste, e a Ilha Goicoechea, no extremo oeste, é de 240 quilômetros. O 

48  O uso da nomenclatura em língua espanhola ou inglesa, para denominar os diferentes locais das ilhas, é mais 
uma marca do conflito.  Neste caso, a escolha do espanhol é resultado da preferência pessoal do autor deste 
trabalho.
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ponto mais alto do território é o Monte Alberdi, com 705 metros de altitude.

Na sequência,  apresento dois  mapas  do  arquipélago.  Um,  extraído  do  site  do 

Centro de ex soldados combatientes en Malvinas de Corrientes  e o outro do site  Falkland 

Islands.

Ilustração 6 – Mapa das Ilhas Malvinas segundo site do Centro de ex soldados combatientes en 
Malvinas de Corrientes

O clima nas Malvinas é úmido e chuvoso, na maior parte do ano. A temperatura 

média varia entre 8 e 2 graus centígrados, e pode nevar em qualquer mês do ano, embora não 

seja frequente o acúmulo de neve. Os ventos fortes são comuns.

As principais atividades econômicas são a pesca, a agricultura, a criação de gado e 
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Ilustração 8 -  Mapa das Ilhas Malvinas segundo  site Falkland Island

a extração de petróleo e gás natural, sendo a exploração de tais áreas as que promovem até 

hoje, ríspidas discussões entre o Reino Unido e a Argentina49. Segundo informação da BBC 

(2002), o PBI das ilhas, quinze anos depois do conflito, é estimado em US$56 milhões.

Atualmente, segundo informa a página do governo das ilhas (Id. Ibid.), o acesso 

ao arquipélago por parte do público pode ser feito através de vôos que partem da Inglaterra e 

do Chile, sendo as linhas aéreas chilenas as preferidas pelos viajantes, devido à proximidade. 

2.4 A ARGENTINA NO PRÉ E NO PÓS-GUERRA

Nesta  seção,  tentarei  reconstruir,  brevemente,  os  contextos  político  e  social 

vividos na Argentina tanto nos anos prévios à Guerra das Malvinas, quanto nos posteriores. O 

fato de limitar-me ao país sul-americano responde aos objetivos desta pesquisa, que pretende 

analisar,  unicamente,  a recriação da guerra do Atlântico Sul através de ficções originárias 

desta nação.

Quando,  em  abril  de  1982,  ocorreu  a  invasão  das  Malvinas,  a  Argentina 

encontrava-se sob as ordens de um governo militar que, em março, tinha completado seis anos 

no  poder.  Este  governo  de  caráter  ditatorial,  que  assumira  com o  nome  de  Processo  de 

Reorganização  Nacional,  tinha  como  principal  característica  a  forte  luta  contra  o  que 

49  A exploração de petróleo, como comentava no primeiro capítulo, tem revivido o debate em relação à soberania 
das ilhas.
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denominou de subversão, representada pelas ideias comunistas e socialistas espalhadas no 

país  em plena  Guerra  Fria50.  O método  utilizado para  alcançar  seus  objetivos  foi  a  total 

intolerância, como praticamente anunciou o governo na sua posse: 

A condução do processo será exercitada com absoluta firmeza e vocação de 
serviço.  A partir  deste  momento,  a  responsabilidade  assumida  impõe  o 
exercício severo da autoridade para eliminar, definitivamente, os vícios que 
afetam o país51 (JUNTA MILITAR ARGENTINA, 1976).

No entanto, esta inclemente ação repressiva, questionada internacionalmente pelo 

desrespeito aos direitos humanos, somada à adoção de uma linha econômica neoliberal, que 

priorizou o ingresso de capitais estrangeiros,  prejudicando o desenvolvimento da indústria 

nacional, e elevou a dívida externa a valores exorbitantes52, fruto da “conivência dos bancos, 

os  organismos  multilaterais  e  os  funcionários  da  ditadura  militar”  [MASON,  2006], 

produziram uma  desestabilização  profunda  nas  estruturas  do  regime.  Foi  quando  a  Junta 

Militar procurou recursos que permitissem retomar o controle e, com ele, assegurar o poder, 

encontrando nas Malvinas o pretexto procurado para recuperar o apoio perdido.

Assim sendo,  o  mês de abril  encontrou  o país  ante  uma conjuntura de difícil 

solução.  Se,  por  um lado,  o governo atravessava uma etapa complicada e dava sinais  de 

esgotamento, contando com forças opositoras cada vez mais assentadas, por outro, a decisão 

de ocupar as Malvinas colocava o povo argentino ante um dilema. O problema estava em que 

dar apoio à guerra significava apoiar os militares, e negar tal adesão equivalia a, de alguma 

maneira, ir contra o país e seus interesses naturais. Esta disjuntiva se fez evidente no discurso 

proferido pelo então presidente argentino Leopoldo Fortunato Galtieri (1982), no dia 10 de 

abril  daquele  ano,  ante  um público de aproximadamente dez mil  pessoas,  que vaiavam e 

aplaudiam de acordo com as palavras do general. Assim, por exemplo, no recordado trecho do 

seu  discurso  em  que  afirmou  que  o  povo,  que  tinha  nele  o  seu  presidente  (segundo  a 

interpretação do general),  estava disposto a estender a mão em sinal de paz,  e a também 

“escarmentar a aquele que se atrevesse a tocar um metro quadrado do território argentino”53, 

50   Cabe lembrar que o combate ao comunismo foi comum em toda América Latina, tendo sido sustentado pelos 
Estados Unidos, que lançaram, na década de 1960, o programa de ajuda econômica e social chamado Aliança 
para o Progresso.  Este programa de auxílio ao povo latino-americano perduraria até o ano 1969, quando, na 
zona do Canal do Panamá, os EUA fundaram a Escola das Américas, em concordância com a sua doutrina da 
contra-insurgência, a qual fixara “três objetivos para a ação militar: derrota da insurgência, conquista de base 
social e institucionalização democrática.” (MARINI, 1991)

51  “La  conducción  del  proceso  se  ejercitará  con  absoluta  firmeza  y  vocación  de  servicio.  A partir  de  este 
momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente 
los vicios que afectan al país.”

52  A  dívida,  que  em  1976,  alcançava,  em  dólares,  um  valor  de  8.279.500.000,  em  1982  chegava  aos 
43.634.000.000 [MASON, 2010]

53 “Escarmentar a aquel que se atreva a tocar un metro cuadrado de suelo argentino.”
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foi  acompanhado  por  vaias,  no  momento  em  que  o  presidente  se  identificou  como 

representante do povo argentino, e por estrondosa ovação, quando de suas últimas palavras.

Por outro lado, quando os militares decidiram invadir as Malvinas, esperavam que 

certas circunstâncias se desenvolvessem de acordo com as suas expectativas. A primeira delas 

era  que  os  ingleses  não  aceitariam  o  desafio  militar  argentino,  dadas  a  distância  e  as 

características climáticas das ilhas. Além disso, o governo argentino contava com o apoio dos 

Estados Unidos, pois, além de assessores militares do país sul-americano terem colaborado, 

na Nicarágua, na formação de militares somozistas, financiados pela CIA, a Argentina havia 

treinado  muitos  dos  “contra”  nicaraguenses  e  contava  com  oficiais  que  sequestravam  e 

torturavam em Honduras, especialmente, “em uma sinistra exportação de  know how usada 

durante a ditadura”54 (KIRSCHBAUM, 2007). No entanto, nada disso aconteceu. Os ingleses 

não  demoraram  em  partir  rumo  às  Malvinas  e  aos  Estados  Unidos,  após  uma  breve 

intervenção pacifista, declararam seu apoio ao Reino Unido.

Dadas estas e outras circunstâncias, a guerra não demorou em terminar, deixando 

um saldo negativo para a Argentina, tanto no aspecto bélico, quanto no social. Não obstante, 

houve,  entre as consequências do conflito,  uma que resultaria auspiciosa,  dado que se os 

militares apostaram seus últimos disparos numa vitória nas Malvinas que permitisse a sua 

continuação à frente do país, o tiro tinha saído pela culatra. Se a situação do governo de fato 

já era delicada, a derrota contra os ingleses seria o detonador do fim de seis anos de poder. Foi 

assim que, em outubro de 1983, foram realizadas as eleições que indicariam Raúl Alfonsín 

como presidente democrático do país, a partir de dezembro, daquele mesmo ano.

Contudo, o processo de transição entre a ditadura e a democracia foi complexo, 

pois implicou a reestruturação de vários organismos que tinham sido duramente abalados nos 

anos anteriores. Entre estes, estavam as próprias Forças Armadas, que passaram a ser alvo de 

constantes acusações por violação dos direitos humanos. Assim, a figura do militar deixou de 

ser vista como a do responsável pela defesa do território nacional, exercício em que acabava 

de fracassar, para ser considerada sinônimo de violência. Além disso, uma das questões mais 

problemáticas em relação ao início da democracia e a condenação dos militares foi que, como 

consequência  da  Guerra  das  Malvinas,  surgiu  um  novo  sujeito  que  ocupou  um  lugar 

conflitante, situado entre a censura e o reconhecimento: o ex-combatente. Se, como resultado 

da guerra,  a sociedade argentina tinha adotado uma postura de rejeição diante das Forças 

Armadas,  devia,  também,  assumir  uma  postura  perante  a  figura  do  soldado,  figura  esta 

representada por jovens conscritos que traziam consigo a lembrança de uma guerra perdida. A 

54 “En una siniestra exportación del know how usado durante a ditadura”.
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situação foi complexa desde o início, dado que as Forças Armadas instruíram os jovens a 

adotar  o  silêncio  como  forma  de  reinserção  social,  anulando,  assim,  qualquer  forma  de 

expressão deste novo grupo. Federico Lorenz (2009, p. 163), em seu livro  Malvinas, una 

guerra argentina, cita um documento recebido pelos soldados que retornavam ao país, logo 

após a guerra. Nele, entre outras coisas, afirma-se que o soldado tinha lutado e retribuído tudo 

aquilo que a pátria lhe tinha oferecido, “o orgulho de ser ARGENTINO”, e que, por isso, a 

pátria exigia mais um esforço de sua parte. Assim, a partir desse momento, o soldado deveria

- Não ser [?] em seus julgamentos e apreciações.
- Não fornecer informação sobre mobilização, organização a que pertenceu e 
apoio com que contou.
- Destacar o profundo conhecimento e convicção da causa que estava sendo 
defendida.
-  Exaltar  os  valores  de  companheirismo  manifestados  em  situações  tão 
adversas.
- Ratificar que a juventude é capaz de fatos heroicos
-  Não  comentar  rumores,  nem  anedotas  fantasiosas,  limitando-se  a 
referências a fatos concretos de experiências vividas pessoalmente.
- LEMBRAR QUE TODOS devemos perpetuar a forma heroica de nossos 
soldados, que deram suas vidas pela Soberania Nacional.55

Lorenz lembra, ainda, que este documento era entregue num discurso solene, ocasião em que 

os soldados recebiam ameaças “com sanções e represálias mesmo aos familiares” (Ibid. p. 

164). O problema era que os militares de carreira temiam que os ex-combatentes56 falassem 

das formas e condições como tinham sido tratados durante a guerra57, pois, se isto 

acontecesse, sua imagem sofreria um desprestígio ainda maior. Não obstante, veio à tona, em 

inevitáveis depoimentos posteriores, informações de que os soldados tinham padecido não só 

pela falta de alimentos e roupas adequadas ao clima das ilhas, mas pelos danos físicos 

infligidos pelos seus superiores. Atualmente, existem numerosos julgamentos feitos a 

militares por estes abusos. Sobre o assunto, o veterano José Martín Araníbar afirmou, em 

matéria publicada pelo jornal espanhol El Mundo (2009), que esta causa reúne “todos os 

delitos: vexames, torturas, servidão, feridas graves, abandono de pessoa e inclusive duas 

55  “No  ser  XXXXX  en  sus  juicios  y  apreciaciones.   No  proporcionar  información  sobre  movilización, 
organización del elemento al cual perteneció y apoyo con los cuales contó. Destacar el profundo conocimiento 
y convencimiento de la causa que se estaba defendiendo. Resaltar los valores de compañerismo puestos de 
manifiesto en situaciones tan adversas.  Remarcar que la juventud es capaz de hechos heroicos.  No comentar 
rumores ni anécdotas fantasiosas, hacer referencia a hechos concretos de experiencias vividas personalmente. 
RECORDAR QUE TODOS debemos perpetuar la forma heroica como nuestros soldados que dieron sus vidas 
por la Soberanía Nacional.

56   Com este nome escolheram ser identificados os soldados para diferenciar-se do militares de maior categoria, 
aos que chamavam “veteranos”.  (LORENZ, 2009, p. 189)

57    Por este motivo, os militares também teriam tomado a precaução de, segundo Lorenz (Ibid., p. 165), engordar 
a muitos conscritos antes de permitir que estes contataram seus familiares.
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mortes; a de um soldado que aparentemente foi fuzilado por um cabo y outro que morreu de 

fome por ser abandonado"58.

Desta maneira, os anos posteriores à guerra das Malvinas colocaram estes dois 

grupos, o dos militares e o dos ex-combatentes, que tinham convivido naquela guerra estéril, 

em lados antagônicos, exigindo, através deles, o dever da lembrança. Fecharei este capítulo 

com as palavras de Lorenz (Ibid. p. 202), que, sobre esta questão, escreve:

A indagação  histórica  e  a  pergunta  permanente  podem ser  o  lugar  para 
encontrar em Malvinas àqueles que merecem ser castigados e recordados na 
sua ignomínia, que é um exercício de memória ativa tanto como o oposto, 
aquele que significa reconhecer a quem deve ser honrado e respeitado por 
colocar  em risco  sua  vida  por  conta  de  palavras  velhas  e  carregadas  de 
sentidos, como a pátria, a honra e o dever, ou a simples dignidade, tanto na 
guerra  quanto  na  pós-guerra.  São  conceitos  que  soam anacrônicos  neste 
presente fugaz, mas encerram ao mesmo tempo ferramentas de opressão e de 
liberação, e, sobretudo, são uma pergunta sobre a própria responsabilidade 
frente ao passado e ao futuro.59

58   “Todos los delitos: vejámenes, torturas, servidumbre,  heridas graves,  abandono de persona e incluso dos 
muertes;  la  de  un  soldado  que  al  parecer  fue  fusilado  por  un  cabo  y  otro  que  murió  de  hambre  al  ser 
abandonado"

59  “La indagación histórica y la pregunta permanente pueden ser el lugar para encontrar en Malvinas a aquellos 
que merecen ser castigados y recordados en su ignominia, que es un ejercicio de memoria activa tanto como el 
opuesto, aquel que significa reconocer a quienes deben ser honrados y respetados por poner en riesgo sus vidas 
a cuenta de palabras añejas y cargadas de sentidos, como la patria, el honor y el deber, o la simple dignidad, 
tanto en la guerra como en la posguerra.  Son conceptos que suenan anacrónicos en este presente fugaz, pero 
encierran a la vez herramientas de opresión y de liberación, y, sobre todo, son una pregunta acerca de la propia 
responsabilidad frente al pasado y al futuro.”
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3 AS FICÇÕES OCUPAM AS ILHAS

O que os olhos são para quem ama – aqueles olhos 
comuns e particulares com que ele, ou ela, nasceu 
–  a língua –  qualquer que seja a que lhe coube 
historicamente como língua materna –  é para o 
patriota. Por meio dessa língua, que se conhece no 
colo da mãe e que só se perde no túmulo, 
restauram-se passados, imaginam-se 
companheirismos, sonham-se futuros.

ANDERSON, B. (2008, p. 215)

Nos capítulos anteriores, discuti alguns dos conceitos teóricos que sustentam este 

trabalho. Desta reflexão, surgiram questionamentos que serão os condutores da análise do 

corpus que, apesar de se tratar de romances e filmes, não será observado a partir da teoria 

literária ou  da  tradução audiovisual, mas como processos tradutórios que reconstituem, 

ficcionalmente, acontecimentos históricos. Sendo assim, o estudo terá como base teórica 

conceitos próprios dos Estudos da Tradução,  tais  como, os  da Teoria do polissistema, de 

Itamar Even-Zohar; as noções de  domesticação e estrangeirização, de Lawrence Venuti; e a 

refutação da possibilidade de equivalência, pautada nos estudos pós-estruturalistas. 

O corpus, por sua vez, será analisado através de uma série de tópicos externos e 

internos às obras estudadas. Entre os primeiros estão o  ano  de  lançamento,  o  contexto 

histórico  e  a  idade  do  autor,  com  relação  à  data  em  que  aconteceu  a  guerra. Entre os 

elementos internos encontram-se o tratamento da figura do herói, a necessidade do retorno às 

Malvinas, a figura do inimigo e o tempo da narrativa. Observa-se que a escolha rompe com a 

divisão, talvez, mais esperada para a análise de  corpora no  âmbito  deste  trabalho, 

normalmente configurada por duas forças  distintas e  inter-relacionadas:  os romances e os 

filmes. A  opção  deve-se  à  tentativa  de  evitar  priorizar a linguagem que veicula a 

representação, privilegiando a maneira como qualquer uma das ficções atualizou e traduziu o 

fato histórico.

3.1 ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA

Se considerarmos a teoria como um instrumento que permite uma aproximação 

específica ao objeto de estudo, poderemos entender que o pesquisador, antes mesmo de iniciar 

seu trabalho, escolherá as ferramentas com que analisará seu corpus. Neste caso, a escolha foi 
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guiada pelas características do corpus e da própria pesquisa. Porém, para poder justificar esta 

eleição,  é  preciso  retomar  alguns  conceitos  teóricos,  a  fim  de  aproximá-los  à  análise 

pretendida.

3.1.1 TEORIA DOS POLISSISTEMAS

Como mencionei no primeiro capítulo, o conceito de polissistema, proposto por 

Itamar Even-Zohar, na década de 197060, é utilizado para fazer referência a um conjunto de 

sistemas semióticos, como “a cultura, a linguagem, a literatura e a sociedade”  (EVEN-

ZOHAR, 1990, p.1), que conformam um conjunto maior. Dentro deste, os componentes se 

inter-relacionam, ao tempo em  que desenvolvem uma luta para  ocupar  o centro do 

polissistema, espaço que determina o seu controle. Esta hegemonia dinâmica daria, ao sistema 

central, a capacidade de estabelecer as pautas gerais de comportamento. Segundo Even-Zohar, 

a importância de entender as relações intersistêmicas desta maneira está na diferença que 

existe entre uma “coleta positivista de dados, tomados de boa fé a partir de um fundamento 

empirista e analisados sobre a base de sua substância material” e uma “aproximação funcional 

baseada na análise de relações”, (Id., Ibid., p.1). 

Entre as características da Teoria do Polissistema como instrumento de pesquisa 

está a sua maleabilidade, pois cabe ao investigador, de acordo com seus objetivos, definir seu 

polissistema inicial. A título de exemplo, uma pesquisa que pretenda estudar a evolução das 

traduções de um autor boliviano no sistema literário brasileiro, poderá determinar este último 

como polissistema inicial e, dentro dele, a seguinte divisão: em um primeiro momento, 

contará com a literatura nacional e a estrangeira e, dentro de ambas, as literaturas em prosa, 

em verso e os textos teatrais, contando, cada uma delas, com suas próprias divisões internas. 

Assim, por exemplo, existem, na primeira, a literatura de ficção, o ensaio, a crônica, entre 

outros. Uma vez determinados os limites práticos, o pesquisador poderá concentrar sua 

atenção no sistema da literatura estrangeira, onde estará situada a literatura traduzida. Não 

obstante, caso opte por outra divisão inicial, o polissistema verá modificado seu desenho 

interno. Assim, se o autor estudado fosse um romancista que publicou sua obra entre 1960 e 

70, o polissistema inicial poderia superar os limites do literário, dado que o sistema político 

brasileiro da época, por suas características autoritárias, muito provavelmente influenciou de 

forma direta a entrada de literatura estrangeira no Brasil. O  polissistema passaria a ser, 

60O autor israelense trabalhava, então, “em um modelo para literatura israelita hebraica” (GENTZLER, 2009, 
p.139). Por isso, suas observações giravam em torno de sistemas literários.
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portanto, o da sociedade brasileira das décadas contempladas e os sistemas integrantes 

poderiam ser o político, o literário, o religioso e o econômico.61 A Ilustração 8, na página 64, 

exemplifica a situação proposta.

Assim sendo, cabe ao analista tentar compreender o contexto em que se insere seu 

corpus  de  análise, a fim de desenhar o polissistema que melhor se adeque  às  suas 

necessidades – a  teoria, vista desta maneira, apresenta um alto grau  de subjetividade. Não 

obstante, retomando uma questão mencionada anteriormente, entendo que a evidência da 

subjetividade numa pesquisa acadêmica não tem por que ser um elemento negativo. 

Concordar com isto, inclusive, implicaria incoerência com a proposta deste trabalho.

Neste  estudo, tomarei como polissistema a sociedade argentina no período 

compreendido entre os anos 1982 a 2005, uma vez que o fato histórico, sob consideração, e as 

ficções construídas a partir dele tiveram a Argentina como protagonista, dentro desse espaço 

de tempo. Assim, a conformação do polissistema escolhido seria a representada nas páginas 

65, 66 e 67.

Observa-se que o mesmo polissistema sofreu  mudanças  nos  três  momentos 

representados. No gráfico que representa a  década  em que aconteceu a guerra, o sistema 

hegemônico é o político. Isto porque a Argentina, naquele período, vivia, entre março de 1976 

e  dezembro de 1983, sob ditadura militar de caráter repressor que impunha  normas de 

comportamento a serem acatadas pela sociedade. A configuração do gráfico justifica-se ainda, 

pois a partir do ano seguinte e até as eleições democráticas, o país atravessou um processo de 

reorganização política marcado pela instauração de uma democracia que levou anos para se 

ajustar,  amadurecer  e  ser  vivenciada  pela  sociedade.  Já, na  década  seguinte, o  centro  do 

polissistema  passará a ser ocupado pelo sistema econômico, devido à chegada de um novo 

governo democrático de cunho  marcadamente neoliberal, que priorizava o livre comércio, 

obedecendo a leis de mercado capitalistas. A última década, a do ano 2000, deu continuidade 

ao  processo  democrático.  No  entanto,  a  transição  entre  o  velho  e  o  novo  milênio  foi 

turbulenta,  uma  vez  que  entre  dezembro  de  1999  e  maio  de  2003,  alternaram-se  na 

presidência  seis  mandatários,  sendo  o  sexto,  Néstor  Kirchner,  o  primeiro  a  cumprir  seu 

mandato  completo.  O  polissistema,  nesse  caso,  está  representado  com o  sistema  político 

inserido novamente no centro. A distribuição está justificada com base na forte intervenção 

que teve o Estado nas diversas esferas sociais, principalmente nos âmbito cultural e

61 Dificilmente um estudo deste tipo incluirá só sistemas literários, como se eles não tivessem relação com seu 
contexto sócio-histórico. No entanto, este é apenas um exemplo que procura esclarecer mais um pouco a teoria 
comentada.



Ilustração 8 – O Polissistema
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Ilustração 9 – Polissistema. Argentina,
década 1980
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Ilustração 10 – Polissistema
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Argentina, década 1990
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Ilustração 11 – Polissistema

Argentina, década 2000
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econômico, propiciando sua recuperação através de políticas que estimularam a produção em 

ambas as esferas. Tanto no governo de Kirchner quanto no primeiro de Fernández, houve uma 

importante revisão histórica que promoveu, entre outras ações, o julgamento dos responsáveis 

pelos crimes cometidos pelo Estado, ao longo da ditadura. Além disso, foram revitalizados os 

meios públicos de comunicação: o canal estatal de televisão e a rádio nacional renovaram sua 

grade e passaram a oferecer uma programação crítica e de qualidade.

A Ilustração 11, por sua vez, procura representar este contexto com a presença de 

um  grande  Sistema  de  Produção  Cultural,  bem  centralizado,  que  envolve  o  Sistema  da 

Historiografia Nacional e os Sistemas Literário e Cinematográfico, ambos protagonistas desta 

pesquisa. Por outro lado, a Tabela 4 resume a sucessão presidencial durante as três décadas.

Presidente Início Fim Notas

Jorge R. Videla Março de 1976 Março de 1981 De fato

Roberto E. Viola Março de 1981 Dezembro de 1981 De fato

Carlos A. Lacoste Dezembro de 1981 Dezembro de 1981 De fato – Interino

Leopoldo Galtieri Dezembro de 1981 Junho de 1982 De fato

Alfredo O. Saint-Jean Junho de 1982 Julho de 1982 De fato – Interino

Reynaldo Bignone Julho de 1982 Dezembro de 1983 De fato

Raúl Alfonsin Dezembro de 1983 Julho de 1989 Renunciou

Carlos Menem Julho de 1989 Julho de 1995

Carlos Menem Julho de 1995 Dezembro de 1999 Segundo mandato

Fernando de la Rúa Dezembro de 1999 Dezembro de 2001 Renunciou

Ramón Puerta Dezembro de 2001 Dezembro de 2001 Interino

Adolfo R. Saá Dezembro de 2001 Janeiro de 2002 Interino

Eduardo Camaño 01 de janeiro de 2001 02 de janeiro de 2002 Interino

Eduardo Dualde Janeiro de 2001 Maio de 2003 Interino

Néstor Kirchner Maio de 2003 Dezembro de 2007

Cristina Fernández Dezembro de 2007 Dezembro de 2011
Tabela 4 - Presidentes argentinos entre as décadas de 1980 e 2010.

Desta forma, fazendo uma comparação entre os  diversos momentos do 

polissistema, caberia perguntar de que maneira as alterações ocorridas podem ter modificado 

as produções ficcionais que aqui  nos interessam. Considerando que estas surgiram ao longo 

de quase vinte e cinco anos de acentuadas mudanças sociais no país e que houve modificações 

significativas  na forma de governo,  podemos antecipar que as influências do polissistema 

sobre as obras foram importantes.  Assim, por exemplo, o primeiro romance analisado, Los 
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pichiciegos, aparece,  no  Brasil,  pela primeira vez,  como  texto mimeografado, em 1983 

(FOGWILL, 2007, capa traseira)  devido, muito provavelmente, à censura vigente na época, 

na Argentina. Em contrapartida, o último romance, Iluminados por el fuego, aparecerá nos 

cinemas daquele país, em 2005, vinte e dois anos depois da queda da ditadura. O país vivia, 

então, uma democracia ainda jovem, mas estabelecida o suficiente para garantir que um filme 

de denúncia como o de Tristán Bauer circulasse nas salas do país.

Por outro lado, cabe lembrar que, como mencionado, cada uma das mudanças que 

altera o polissistema, produz efeitos tanto no comportamento dos sistemas internos quanto na 

forma como estes se relacionam entre si. Assim, enquanto os sistemas literário e 

cinematográfico construíram suas leituras particulares da guerra, os sistemas jornalístico e 

acadêmico também levantaram sua voz a respeito, interagindo sempre com os sistemas 

político e econômico, e entre si.

Gostaria de enfatizar que a Teoria do Polissistema simplifica situações que são de 

muito maior complexidade. A divisão proposta acima não é suficiente para representar  a 

forma como uma sociedade constrói e questiona sua história e  seus símbolos nacionais. No 

entanto, acredito que, mesmo com suas limitações, os princípios servem de ponto de partida e 

ajudam a entender, em linhas  gerais, em que contexto as representações  são  construídas. 

Assim,  uma vez determinado este momento inicial, é possível utilizar  a segunda ferramenta 

de análise: os conceitos de estrangeirização e domesticação propostos por Lawrence Venuti.

3.1.2 DOMESTICAÇÃO E ESTRANGEIRIZAÇÃO

Em seu livro Escândalos da tradução (2002), o teórico norte-americano dedica 

um capítulo à formação de identidades culturais através da tradução: 

Uma  vez  que  as  traduções  são  geralmente  destinadas  a  comunidades  culturais 
específicas,  elas  iniciam  um  processo  ambíguo  de  formação  de  identidade.  Ao 
mesmo tempo em que a tradução constrói uma representação doméstica para um 
texto  ou  cultura  estrangeiros,  ela  também  constrói  um  sujeito  doméstico,  uma 
posição de inteligibilidade que também é uma posição ideológica, informada pelos 
códigos  e  cânones,  interesses  e  agendas  de  certos  grupos  sociais  domésticos. 
(VENUTI, 2002, p. 130-31)

Tal construção se daria ao longo de todo o processo tradutório, desde a seleção 

dos textos estrangeiros, passando pela tradução propriamente dita e por suas características 

paratextuais em sua distribuição, até na forma em que esta última será comentada e ensinada 

pelos especialistas da área.  Assim, um texto religioso ao ser traduzido,  por exemplo,  será 

escolhido, editado e interpretado por uma instituição com autoridade no assunto, que será a 
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responsável  por  sua  validação  entre  os  fieis.  Um texto  literário,  de  maneira  semelhante, 

poderá  ingressar  no  sistema  da  literatura  estrangeira  traduzida  de  determinado  país  por 

diversos  motivos,  seja  pelos  interesses  econômicos  de  uma  editora,  pelo  prestígio 

internacional de seu autor, pela necessidade de o sistema literário local preencher um espaço 

ainda não ocupado pela produção doméstica, em face das características do texto estrangeiro, 

ou por uma combinação de quaisquer destes elementos. Uma vez escolhido, será traduzido, 

editado,  circulará  e  será  lido,  respondendo aos  interesses  da  instância  que  promoveu sua 

tradução.62

Mesmo que o controle das instâncias interessadas no processo tradutório não seja 

efetivo,  significando  que  a  tradução,  uma  vez  alcançando  o  público,  ganha  vida  própria 

através  de  cada  um de  seus  leitores,  sua  participação  em todas  as  etapas  de  importação 

procurará determinar uma interpretação que fortaleça seu discurso. “A escolha calculada de 

um texto estrangeiro e da estratégia tradutória pode mudar ou consolidar cânones literários, 

paradigmas conceituais, metodologias de pesquisa, técnicas clínicas e práticas comerciais na 

cultura  doméstica”  (Id.,  Ibid.,  p.130-31).  Assim,  ainda  segundo  Venuti,  por  meio  deste 

processo,  as  traduções  ajudam  “a  posicionar  os  sujeitos  domésticos,  equipando-os  com 

práticas  de  leitura  específicas,  afiliando-os  a  comunidades  e  valores  culturais  específicos, 

fortalecendo ou transpondo limites institucionais” (Id., loc., cit.).

No entanto, em toda tradução se infiltra a voz do Outro e, com ela, se produz 

algum tipo de desestabilização no sistema local. Venuti, citando Laclaru e Mouffe, afirma que

Uma prática cultural como a tradução também pode precipitar uma mudança social 
porque  nem  os  indivíduos,  nem  as  instituições,  conseguem  ser  sempre 
absolutamente coerentes ou imunes às diversas ideologias que circulam na cultura 
doméstica. A identidade nunca é irrevogavelmente fixa, mas relativa, o ponto nodal 
para uma multiplicidade de práticas e instituições cuja simples heterogeneidade cria 
a possibilidade de mudança (Id., Ibid., p.152)

Assim sendo,  o  teórico  entende  que cabe  ao tradutor  assumir  esta  capacidade 

própria  da  tradução  para,  assim,  promover  a  desestabilização  das  instâncias  de  poder 

importadoras que tentam controlar o sistema. E, para tal, propõe uma ética da diferença que 

evite  a  tradução  domesticadora,  estimulando  a  estrangeirização  do  texto  importado.  Isto 

porque se, por um lado, domesticar implica silenciar a voz do Outro e, desta forma, validar 

um discurso local específico, por outro, estrangeirizar significa alertar ao leitor que está diante 

de um texto estrangeiro e,  privilegiando a diferença,  “reforma[r] identidades culturais  que 

ocupam posições  dominantes  na  cultura  doméstica”  (Id.,  Ibid.,  p.159).  Além disso,  uma 

62

  Os exemplos dados se apresentam de forma resumida. O processo tradutório é muito mais complexo.
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tradução domesticadora que se apoia na noção de fidelidade tende necessariamente a apagar a 

presença do tradutor, ao tempo que desconsidera que todo processo tradutório é interpretativo 

e, portanto, basicamente subjetivo. Contrariamente, a estrangeirização será voluntariamente 

“infiel”  à  cultura  doméstica  e  às  suas  leis  internas,  “chamando  atenção  para  o  que  elas 

permitem e limitam, admitem e excluem no encontro com os textos estrangeiros” (Id., Ibid., p. 

158).

No entanto, o projeto estrangeirizante de Venuti apresenta alguns aspectos a serem 

considerados. Como o mesmo próprio salienta, sua proposta bate de frente com os próprios 

limites  estabelecidos  pelas  normas  domésticas.  Cada  cultura  constrói  seus  padrões  de 

aceitação, suas próprias leis de leitura e interpretação e espera que uma tradução obedeça a 

tais padrões. Isto significa que o tradutor que procure estrangeirizar, “manter uma distância 

crítica da cultura doméstica”, estará arriscado a condenar sua tradução ao menosprezo, por se 

afastar  dos  cânones  locais?  Conforme  indica  o  estado-unidense,  analisando  um  projeto 

estrangeirizante de tradução de ficções japonesas nos Estados Unidos,

Um projeto tradutório pode se distanciar das normas domésticas a fim de evidenciar 
a  estrangeiridade  do  texto  estrangeiro  e  criar  um  público-leitor  mais  aberto  a 
diferenças  linguísticas  e  culturais  –,  mas  sem  ter  que  recorrer  a  experiências 
estilísticas que são tão alienadoras a ponto de causarem o próprio fracasso (Id., Ibid., 
p.166).

Ou seja, o tradutor deve encontrar um meio-termo que permita que sua tradução 

seja  aceita  na  cultura  doméstica  como  tal  e,  ao  mesmo  tempo,  relutar  em identificar-se 

completamente  com a  cultura  de  chegada,  procurando  dirigir-se  a  comunidades  culturais 

diversas.  Desta  forma,  uma  prática  tradutória  que  dê  lugar  tanto  ao  doméstico  como ao 

estrangeiro  produzirá  um  texto  com  fortes  possibilidades  de  ocasionar  alguma  mudança 

cultural.

Como, então, aplicar os conceitos de Venuti neste trabalho? Se a narrativa de um 

fato histórico se configura como um processo tradutório em que o narrador ocupa o lugar do 

tradutor, e se este último tem a capacidade de domesticar ou estrangeirizar o texto de partida, 

ou seja, o próprio acontecimento narrado, o que ocorreu no caso da Guerra das Malvinas e 

suas  reconstruções  ficcionais?  De  que  maneira  podem  ser  aplicados  os  conceitos  de 

domesticação e estrangeirização neste tipo de tradução que não inclui uma língua estrangeira? 

E, sendo assim, como é possível estrangeirizar ou domesticar uma tradução que não conta 

com um texto considerado estrangeiro?

Para  responder  a  estas  questões,  precisarei,  em  primeiro  lugar,  abordar  outro 

elemento que perpassa o acontecimento estudado: o conceito de nação que é chave não só 

quando se fala de doméstico e estrangeiro, mas quando se trata de um fato histórico, mais 
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especificamente de uma guerra entre nações. Então, essa noção afetará a representação do 

evento tanto a priori quanto a posteriori, ou seja, sua simbolização influirá tanto na hora em 

que o fato for reconstruído, quanto será afetada, posteriormente, pelo desenvolvimento da sua 

própria construção.

Para refletir sobre este conceito, usarei a definição de Benedict Anderson, em seu 

livro  Comunidades Imaginadas  (2008). Para o teórico, nação é “uma comunidade política 

imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana” 

(ANDERSON,  2008,  p.  32).  Entende  que  é  imaginada porque  “os  membros  da  mais 

minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de 

seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” 

(Id., loc. cit);  limitada, “porque mesmo a maior delas, que agregue, digamos um bilhão de 

habitantes, possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além das quais existem outras 

nações”  (Id.,  Ibid.,  p.  33);  soberana,  “porque  o  conceito  nasceu  na  época  em  que  o 

Iluminismo e a Revolução estavam destruindo a legitimidade do reino dinástico hierárquico 

de ordem divina [...]” e, portanto, “[...] a garantia e o emblema dessa liberdade é o Estado 

Soberano”  (Id.,  Ibid.,  p.34);  e,  finalmente,  como  uma  comunidade,  “porque, 

independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que possam existir dentro dela, a 

nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem horizontal” (Id., loc., cit.).

Ainda segundo Anderson (2002, p.197), o elemento principal na construção destas 

comunidades  imaginadas  foram  as  línguas  vernáculas  que,  com  a  ajuda  do  capitalismo 

industrial e a disseminação da imprensa, estimularam a formação de nacionalismos populares. 

O  teórico  explica  que  o  surgimento  destes  nacionalismos  aconteceu  em  um  primeiro 

momento,  na Europa,  minando de forma variada o princípio dinástico vigente na época e 

impulsionando as dinastias a autonaturalizar-se, sempre que estivessem em condições. Assim, 

o  novo  nacionalismo  oficial,  que  misturava  o  recente  princípio  nacional  com  o  antigo 

princípio dinástico, teria se expandido pelas colônias extra-europeias. Foi nesse momento que 

as línguas vernáculas teriam ocupado um papel fundamental, posto que os impérios do final 

do século XIX eram notavelmente extensos e, portanto, muito difíceis de serem controlados e 

de se manterem unificados. Para resolver este problema, foram criados sistemas educacionais 

com a intenção, tanto de formar subordinados quanto de cobrir as demandas burocráticas do 

Estado  e  das  grandes  empresas  da  época.  Estes  sistemas,  subordinados  às  capitais  dos 

Impérios,  se  espalharam  pelas  colônias,  reproduzindo-se,  em  alguns  casos,  na  esfera 

administrativa. Desta forma, “o entrosamento entre determinadas peregrinações educacionais 

e administrativas dava a base territorial para novas 'comunidades imaginadas', onde nativos 

poderiam se enxergar como 'nacionais'”(Id., Ibid., p. 198).
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Como vimos no início do parágrafo anterior, o papel de difusão da imprensa foi 

determinante  no  nascimento  da  nação  como  comunidade  imaginada.  O  jornal,  com  seu 

formato de conteúdo heterogêneo, lançamento diário e duração efêmera,  mas de altíssimo 

consumo quase simultâneo, criou uma cerimônia paradoxal. Se por um lado, sua leitura é 

realizada  no  silêncio  privado  comum  desta  atividade,  por  outro  e,  simultaneamente,  é 

indiretamente compartilhada por milhares de pessoas desconhecidas conscientes de que esse 

mesmo rito é repetido por “todos os leitores” diariamente, ao longo do ano. Além disso, o 

leitor  do  jornal  vê  de  que  forma réplicas  idênticas  são  consumidas  nos  diversos  espaços 

públicos pelos que transita, fazendo, assim, uma verificação empírica constante do “mundo 

imaginado na vida cotidiana” (Id.,  Ibid.,  p.68).  Desta  maneira,  afirma Anderson,  a ficção 

disseminada  pela  imprensa  “se  infiltra  contínua  e  silenciosa  na  realidade,  criando  aquela 

admirável confiança da comunidade no anonimato que constitui a marca registrada das nações 

modernas”63 (Id., Ibid., p. 69).

Aceitando, então, que a nação se determina através de narrativas que ajudam a 

constituí-la como comunidade imaginada, e que tais narrativas se constroem através da língua 

vernácula e de representações simbólicas como o mapa, o censo, o museu64 ou o túmulo do 

soldado desconhecido65, entre outros; e que, além disso, tais representações estão governadas 

e  são  aproveitadas  por  instituições  com o  intuito  de  fomentar  a  mencionada  comunhão, 

estamos em condições de aproximar as ideias do historiador norte-americano aos conceitos de 

Venuti.

Se a narrativa da Guerra das Malvinas é um fato histórico que afeta diretamente 

duas comunidades imaginadas (a argentina e a inglesa) e, portanto, se configura como um 

componente de construção de “solidariedades particulares” (VENUTI, 2002, p.189), controlar 

sua  representação  simbólica  será  fundamental  para  o  Estado  nacional  de  ambas  as 

comunidades. Se, por outro lado, domesticar implica silenciar a voz do outro e apropriar-se de 

seu discurso,  característica esta da “história nacional” produzida e divulgada pelo Estado, 

63 O historiador estadunidense argumenta sobre a importância do jornal no momento da formação da ideia de 
nação moderna. Seu raciocínio não corresponde com a função da imprensa na atualidade, posto que entre 
aquele momento e este os meios de comunicação de massa mudaram drasticamente. É verdade que, hoje em 
dia, através da Internet é possível aceder a jornais de qualquer lugar do mundo; como também está claro que 
as  comunidades  imaginadas  surgidas  no  século  XIX  estão  muito  bem  estabelecidas  como  para  serem 
representadas, com nomes próprios, na mesma imprensa. 

64 A estes três elementos, Anderson dedica um capítulo específico, pois entende que se trata de “três instituições 
de poder” que “[...] moldaram profundamente a maneira pela qual o Estado colonial imaginava o seu domínio 
– a natureza dos seres humanos por ele governados, a geografia do seu território e a legitimidade do seu 
passado”. (ANDERSON, 2008, p. 227)

65 A figura dos soldados argentinos que morreram nas ilhas tem um papel especial no desenvolvimento que 
prosseguiu o conflito. Seus corpos permanecem lá até hoje, em um cemitério construído pelos islenhos, que 
já solicitaram ao governo argentino que os levasse para o continente. No entanto, este último expressou sua 
negativa alegando que não precisava repatriar os corpos, dado que estes já se achavam em chão argentino. 
(AZNAREZ, 1997)
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estrangeirizar,  neste  caso,  seria  infiltrar  no discurso hegemônico uma voz sem autoridade 

oficial. Ou seja, domesticar não significará, necessariamente, reprimir o discurso estrangeiro – 

entendendo  estrangeiro  em  oposição  ao  nacional  –  mas  reprimir  qualquer  discurso  que 

desestabilize  a  voz  autorizada  do  Estado  nacional  e,  com ela,  a  Comunidade  Imaginada 

pretendida por este. Se, além disso, domesticar implica neutralizar o sujeito narrador/tradutor 

na reconstrução do fato histórico66, a presença dos estranhamentos próprios de uma tradução 

estrangeirizante denunciariam a existência de um sujeito que interpreta e, com ele, de um 

texto traduzido. Assim, adotando a postura ética de Venuti, caberia ao historiador, seja através 

de  uma  narrativa  histórica  tradicional,  seja  através  de  uma  ficção,  estrangeirizar  o  fato 

histórico e, desta forma, trazendo mais uma vez a citação do teórico, reformar “identidades 

culturais que ocupam posições dominantes na cultura doméstica” (VENUTI, 2002,  p.159).

3.1.3 EQUIVALÊNCIA VERSUS DIFERENÇA

Finalmente, gostaria de comentar sobre o conceito de equivalência que acredito 

central em todo processo tradutório, ainda que tenha passado a ser fortemente questionado 

com o advento das reflexões pós-estruturalistas sobre a tradução. 

A  maneira  tradicional  de  compreender  a  tradução  fundamenta-se  no 

logocentrismo, que entende o signo linguístico como representação do real.  Tal concepção 

implica  aceitar  que  o  significado  está  além do  sujeito,  ou  seja,  que  o  signo  possui  um 

significado  a  priori que  o  usuário  da  língua  deve  conhecer  para  poder  usar,  quando  for 

preciso.  Além disso,  para  o  pensamento  logocêntrico,  a  fala  representa  o  pensamento  e, 

portanto, a palavra falada traz consigo a intenção do falante, o que de certa forma materializa 

o pensamento e parece confirmar-se no momento em que intervém a escrita, representação 

gráfica  do  significante,  que  está  um  passo  aquém  da  materialização.  Esta  forma  de 

compreender o signo condiciona a conformação de uma dicotomia sujeito/objeto, ao mesmo 

tempo que estabelece uma relação de uso e independência entre ambos, pois o sujeito, através 

da fala e da escrita, ‘recupera’ o sentido único do objeto que, por sua vez, já está representado 

pelo  significante  reproduzido  pelo  sujeito,  antes  mesmo  de  sua  própria  reprodução.  Não 

obstante,  para  que  este  fenômeno  se  realize,  é  preciso  que  o  sujeito  “compreenda”  o 

significado pleno do qual o signo é portador, o que, por outro lado, exige a neutralização do 

falante.  Note-se  que  neste  tipo  de  realização  linguística  está  presente  outra  dicotomia 
66 Esta neutralização acontece na medida em que o tradutor procura não imprimir suas marcas em seu trabalho 

e, com isso, esconder do leitor a natureza interpretativa própria de sua atividade, fazendo com que seu texto 
seja lido como se não se tratasse de uma tradução. Objetivo, este, próprio da narrativa histórica tradicional 
em sua procura pela reprodução de uma verdade que está além do sujeito e deve ser transmitida sem sua 
intervenção.
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excludente que é a de compreensão/interpretação, pois quanto maior for a interpretação e, 

portanto, a intervenção do sujeito, menor será a compreensão ‘pura’ do signo. Haveria, assim, 

no  texto,  ou  na  própria  realidade,  “um  significado  'presente',  latente  que,  além  de  não 

depender do sujeito que o 'compreende', pode ser recuperado, descoberto ou resgatado em sua 

plenitude” (ARROJO, 2003, p. 68).

Concordar com esta concepção significa aceitar, também, que todo texto escrito 

traz consigo a intenção dada por seu autor e que, portanto, será plenamente compreendido 

apenas quando esta intenção “original” for alcançada. Indefectivelmente, este princípio afeta a 

tradução, pois se espera que o tradutor apreenda, através do conhecimento absoluto do texto 

traduzido, a intenção nele depositada pelo autor, e que, posteriormente, consiga reproduzi-la 

na língua alvo. Assim, em toda tradução, como em toda leitura, o leitor/tradutor estaria livre 

de influências eminentemente humanas como “o ideológico, o cultural, a perspectiva, o desejo 

(consciente e,  principalmente,  inconsciente),  o finito,  o mortal  e tudo aquilo que resiste a 

qualquer pretensão de controle, sistematização ou pré-determinação” (Id.,  Ibid., p. 77). Esta 

forma de ver o ato tradutório conduz a um fracasso antecipado, posto que a tradução ideal, 

pretendida  pelo  logocentrismo,  exige  esquecer  que  as  relações  existentes  entre  sujeito  e 

realidade estão condicionadas pela maneira como esse sujeito e essa realidade se relacionam. 

Isto  significa,  ainda  sob  os  mesmos  moldes,  negar  que  nossos  conhecimentos  de  mundo 

partem  da  interpretação  que  dele  fazemos,  da  perspectiva  de  onde  o  contemplamos,  da 

ideologia que nos orienta, e do espaço sócio-cultural em que nos desenvolvemos (Id.,  loc.,  

cit.).

Ainda em relação à questão da autoria, Lawrence Venuti (2002, p. 66) alerta sobre 

os conflitos existentes entre a erudição acadêmica e o processo tradutório. O embate se 

produz na medida em que a primeira é assumida como autoridade e, como tal, valida os 

discursos que são produzidos nos diversos âmbitos do conhecimento. A segunda, por outro 

lado, costuma agir como elemento desestabilizante nos mesmos espaços, dado que, como 

processo interpretativo, torna-se muito difícil de ser  mantido sob controle. “Na medida em 

que o tradutor focaliza as comunidades linguísticas e culturais do texto estrangeiro, a tradução 

provoca o medo de que a intenção autoral possa não controlar seu significado e seu 

funcionamento sociais”  (Id.,  loc., cit.). Assim, uma tradução pode dar um sentido ‘errado’, 

que não corresponde à  leitura canônica de um autor considerado clássico por uma cultura 

específica, gerando brechas interpretativas que serão, inevitavelmente, condenadas pelo 

discurso especializado vigente na cultura em questão. Estaríamos, portanto, diante de uma 

“falsa veneração acadêmica”, posto que o que esta última realmente valoriza é a interpretação 

predominante de um texto e não o próprio texto, sendo “essa interpretação que os especialistas 
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esperam que cada tradução comunique ao insistirem na exatidão e na precisão linguística” 

(Id., Ibid., p. 68).

O teórico, através de estudos conduzidos por Buck e Luke, cita o caso exemplar 

das traduções para o inglês da obra de Thomas Mann, feitas pela estadunidense Helen Lowe-

Porter e “elogiadas como 'muito competentes' na metade do século 20” pelo escritor alemão, 

transformado no “maior autor alemão entre os leitores contemporâneos da língua inglesa 

(Times Literaty Supplement, 1951)”. No entanto, posteriormente, a tradutora teria sido 

atacada pela sua “'incompetência linguística', por especialistas britânicos em literatura alemã 

que acharam seu trabalho 'gravemente defectivo', pois a tradutora “reinterpreta de forma 

flagrante as palavras do autor”. Isto teria levado os analistas a considerar seu trabalho como 

“uma adulteração escandalosa dos textos alemães” (Id., Ibid., p. 67).

Por outro lado, ainda sobre a questão da equivalência, gostaria de relembrar, mais 

uma  dicotomia  que  se  insere  na  reflexão  logocêntrica.  Refiro-me  ao  par  de  contrários 

literal/metafórico, para cuja análise me apoiarei em Arrojo e Rajagopalan (2003, p. 47). O 

primeiro  elemento  da  classificação,  o  “literal”,  é  entendido  pelos  teóricos  como 

“tradicionalmente  associado  a  uma  estabilidade  de  significado,  inerente  à  palavra  ou  ao 

enunciado, que supostamente preserva a linguagem da interferência de quaisquer contextos 

e/ou interpretações [...]”. Já o segundo, o “metafórico”, é “[...] geralmente caracterizado como 

uma  “derivação”,  um  “desvio”,  ou  até  mesmo  um  “parasita”  em  relação  ao  “literal” 

(primordial e imanente)” (Id.,  loc., cit.). O problema destas definições tão bem aceitas pela 

grande maioria das teorias, que estudam a linguagem, está não só na própria delimitação dos 

dois elementos, mas na aceitação a priori da dicotomia em si, posto que, fundamentadas nesta 

premissa, se levantam as principais reflexões sobre os mecanismos de leitura, resultantes de 

ideologias e concepções específicas de mundo.

A questão aqui se aproxima, mais uma vez, do conceito de “verdade” e de sua 

definição. Se, conforme a edição virtual do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa67, a 

‘verdade’ é, em sua primeira acepção, a “conformidade da ideia com o objeto, do dito com o 

feito, do discurso com a realidade”, então esta só pode ser alcançada por meio da literalidade. 

Assim, o metafórico ficaria associado aos antônimos propostos para o mesmo conceito, isto é, 

erro, ilusão, mentira. Note-se a visão logocêntrica contida na própria definição, ao entender 

como possível a conformidade entre ideia/objeto, fala/ação e discurso/realidade. Ao mesmo 

tempo,  tal  conformidade  implicaria  uma  dicotomia  que,  mais  uma  vez,  opõe  e  torna 

independentes os elementos envolvidos.

67 A figura do dicionário é um claro exemplo de logocentrismo. Nele constam as definições dos vocábulos de 
uma língua: estáticos, únicos e definitivos. No entanto, como qualquer outra tradução, todo dicionário recebe 
constantes atualizações, negando, assim, sua própria natureza definidora.
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Não obstante, aceitar a delimitação pura que inclui a dicotomia literal/metafórico 

significa deixar de lado, mais uma vez, a parte humana comum a toda língua. “A possibilidade 

de  um  sentido  literal,  'original'  e  descontextualizado”,  afirmam  Arrojo  e  Rajagopalan, 

remetendo  a  Derrida,  “como  a  possibilidade  de  uma  reflexão  'científica',  objetiva  e 

independente  de  ideologias  e  da  História  é  […] uma 'mitologia  branca'  que  reorganiza  e 

reflete a cultura  do Ocidente” (2003, p.  54).  E insistem em que “ao invés de aceitar  sua 

condição humana, que o obriga a imprimir sua marca, suas emoções, sua história a tudo que 

toca, esse 'homem branco' de que fala Derrida empreende uma busca quixotesca daquilo que 

nunca encontrará fora de si mesmo” (ARROJO; RAJAGOPALAN,  loc., cit.). Assim, ainda 

segundo os mesmos autores, a literalidade seria a metáfora primordial criada e esquecida pelo 

homem, para não lembrar sua finitude e suas limitações naturais (Id., op . Cit.).

Cabe  ainda  comentar  um aspecto  do conceito  de  equivalência,  levantado pelo 

teórico australiano Anthony Pym, que pode ser de interesse para esta pesquisa. Segundo Pym, 

a equivalência é uma estrutura de crenças que está além da linguística e, portanto, deve ser 

estudada dessa maneira. Trazendo a reflexão de Gutt, afirma que toda tradução, quando aceita 

como  tal,  cria  uma  “pretensa  semelhança  interpretativa”  e,  portanto,  uma  “suposta 

equivalência” (PYM, 2012, p. 43). Assim, a partir do momento em que a equivalência se torna 

possibilidade, a análise linguística tradicional perde sentido. Esta reflexão faz com que Pym 

recupere a noção de equivalência de Toury, para quem toda tradução é equivalente ao texto de 

partida pelo simples fato de ser aceita como tradução na cultura de chegada. Isto significa que 

não há necessidade de recorrer ao texto de partida para compará-lo com o de chegada, dado 

que este último, ao ser aceito como tradução pelos seus leitores, já seria equivalente. Assim, a 

equivalência se produziria além do texto estrangeiro, dependendo somente do público-alvo. 

Toury assume que o processo tradutório é orientado por uma série de normas, que garantem 

que  a  tradução seja  aceita,  e  que  determinam a  equivalência  presente  no texto  traduzido 

(TOURY, 1995).  Ou seja, mais uma vez, a equivalência não dependeria apenas de elementos 

linguísticos, mas do conjunto de normas do processo como um todo68. Finalmente, Pym traz 

mais uma definição de equivalência, desta vez de autoria própria, que ressalta o lado histórico, 

compartilhado  e  lucrativo  do  termo.  Para  o  australiano,  “o  tradutor  é  um  produtor  de 

equivalências,  um comunicador  profissional  que  trabalha  para  pessoas  que  o  pagam por 

acreditarem que, seja no nível que for, B é equivalente a A.” (PYM, 2012, p. 46, tradução 

nossa). Com esta afirmação, o autor reporta-se, como influência constitutiva do significado de 

68 Toury  classifica  as  “normas  da  tradução”  (translational  norms)  em  dois  grandes  grupos:  textuais  e 
extratextuais. O primeiro estaria conformado pelo texto em si e, o segundo, por formulações semi-teóricas ou 
críticas,  como as  teorias  prescritivas  da tradução e as  afirmações feitas  por  tradutores,  editores,  críticos  ou 
qualquer pessoa envolvida no processo tradutório. (TOURY, 1995)
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um conceito científico, ao aspecto econômico, pois a equivalência não só seria um produto 

que surge da tradução, como também o fruto de uma necessidade pela qual alguém dispõe-se 

a pagar um profissional. Observa-se que, na acepção dada ao conceito por Pym, a pertinência 

da equivalência oscila entre o tradutor e o leitor da tradução, dependendo ainda mais deste 

último que do primeiro. Em momento nenhum se menciona o texto de partida e, com ele, uma 

recuperação  de  significados.  Esta  forma  de  encarar  a  questão,  que  se  afasta  bastante  da 

perspectiva  logocêntrica,  valoriza  os  agentes  envolvidos  no  processo  e  se  mostra 

politicamente muito mais ativa. Qual seria a importância de fazer uma análise comparativa 

minuciosa entre  texto  de partida  e  tradução para  procurar  elementos  equivalentes  se  esta 

última jamais alcançar nem for identificada como tradução pelo público-alvo?

Concluindo esta parte da reflexão, retomarei brevemente os principais aspectos 

levantados sobre o conceito de equivalência, para identificar de que maneira poderiam afetar 

esta pesquisa. Em um primeiro momento, tratei do conceito partindo do olhar logocêntrico, 

que representa a reflexão tradicional sobre o assunto. Procurei discutir o termo sob a ótica da 

reflexão  pós-estruturalista,  para  a  qual  a  equivalência  não  pode  ser  entendida  como 

reprodução  de  significados  estáveis  entre  duas  línguas,  mas  como  construção  dinâmica 

resultante de interações sócio-históricas específicas, onde se desenvolve e que, como tal, é 

atravessada pela ideologia, pelas crenças, pelos desejos e interesses do sujeito através dos 

quais se constitui.

Em seguida, aproximei a equivalência da questão da autoria, com base em Venuti. 

Discuti, então, a validação de leituras autorizadas pela erudição acadêmica que reproduziriam, 

de maneira ‘fiel’, as intenções originais dos autores estudados. E, como parte desta discussão, 

questionei a possibilidade de que uma tradução aspire a uma equivalência de sentidos imposta 

por instâncias de poder auto-legitimadas.

Logo depois,  refleti  sobre a  dicotomia excludente estabelecida pelos conceitos 

literário/metafórico, a partir da discussão trazida por Arrojo e Rajagopalan. Mais uma vez, as 

bases essencialistas, que justificam este tipo de oposição, se fizeram evidentes, possibilitando 

contestar a dicotomia. 

Finalmente, por meio de Anthony Pym, trouxe a noção de equivalência como um 

conjunto de crenças motivadas pelos interesses do leitor de traduções. Esta proposta admite 

que quem procura uma tradução,  por  princípio,  aceitará  a  equivalência  como um dado  a 

priori  e estará disposto a pagar por ela. O fato implica entender o conceito mais como um 

desejo do que como o resultado de uma transposição linguística de significados, independente 

do sujeito.

Portanto, no contexto desta pesquisa, em que se analisa a tradução de um fato 
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histórico através da ficção, será preciso destacar que a noção de equivalência estará atrelada 

não  à  de  semelhança  ou  reprodução,  mas  à  de  diferença.  Assim,  no  caso  específico  da 

narrativa  histórica,  onde  tradicionalmente  se  esperaria  uma  narrativa  equivalente  ao  fato 

acontecido (entendendo equivalente como verdadeiro, fidedigno), partirei do pressuposto de 

que a equivalência é resultado de interpretações subjetivas que, por sua vez,  são fruto de 

contextos específicos nos quais as narrativas históricas se produzem, enquanto que são aceitas 

como  tais.  Admitirei  que  nem sempre  a  narrativa  histórica  responde  a  agendas  políticas 

particulares e que, sendo assim, constitui exemplos de equivalências que podem desestabilizar 

narrativas validadas pelas próprias agendas. Além disso, assumirei que toda equivalência é 

metafórica,  posto  que  é  da  natureza  da  linguagem  a  instabilidade,  provocada  pela 

interpretação subjetiva. Assim, sob essas perspectivas, observarei o corpus que compõe este 

trabalho  como  um conjunto  de  narrativas  metafóricas,  mas,  nem por  isso,  politicamente 

descomprometidas.  Finalmente,  contemplando  a  equivalência  como  crença,  procurarei 

determinar até que ponto é possível sua manipulação, no momento de sua produção, a fim de 

adequá-la às expectativas de seus possíveis leitores.

As perguntas, agora, são mais pontuais. Qual foi a postura tradutória, seguindo os 

conceitos de Venuti, adotada pelas ficções a serem analisadas nesta pesquisa? Entendendo que 

estas  narrativas  afetariam de forma direta  a  comunidade  imaginada dentro da qual  foram 

produzidas,  teriam  os  tradutores  contado  com  liberdade  suficiente  tanto  política  quanto 

simbólica,  para  realizar  uma tradução estrangeirizante,  caso tenha sido esta  sua estratégia 

tradutória? Considerando que a tradução domesticadora fomentada pelo Estado se sustenta na 

apropriação da voz das testemunhas do conflito, representadas tanto pelos militares de carreira 

quanto pelos soldados que estiveram nas ilhas, e que ambos os grupos respondem ao próprio 

Estado,  que  tipo  de  narrativa  teria  constituído  uma tradução  estrangeirizante  no  caso  da 

Guerra das Malvinas?

3.2 OS COMBATENTES

Uma vez comentadas as bases teóricas que sustentarão o estudo do corpus, passo 

a uma descrição detalhada das obras, para que o leitor possa acompanhar a análise que será 

conduzida no quarto capítulo.

Os três romances e três filmes argentinos, que compõem o corpus desta pesquisa, 

tratam da Guerra das Malvinas, de forma direta e indireta, isto é,  reconstroem o conflito  no 

campo de batalha, alternam este espaço com outros ou o fazem a partir de contextos espaço-

temporais diferentes. Entre as particularidades das obras estudadas, está o fato de terem sido 
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produzidas ao longo de quase trinta anos, por autores (tradutores) com ampla margem de 

diferença etária, representantes de três gerações diferentes: a dos  pais dos soldados, a dos 

próprios soldados e a dos filhos destes69. Em relação à diferença de tempo entre as produções, 

é preciso lembrar que a primeira delas foi escrita durante o conflito, enquanto as demais  se 

produziram a intervalos de tempo irregulares, nas três décadas  seguintes. Este  dado  é 

importante, quando se trata da representação de um fato histórico de cunho negativo, como é, 

neste caso, a narrativa de reconstrução de uma derrota militar, levando em consideração o 

momento  histórico  atravessado  pela  Argentina  durante  a  guerra  e  sua  evolução  política 

posterior, aspecto já comentado anteriormente.

Ao abordar os três romances e os três filmes, obedecerei à ordem cronológica de 

seus lançamentos, concentrando-me nos aspectos internos, como a trama, os personagens e o 

tratamento do fato histórico; e externos, como o ano de lançamento, contexto histórico e autor 

ou diretor. No capítulo seguinte, me deterei nas análises específicas de cada uma das obras. 

O  primeiro  romance  a  tratar  da  Guerra  das  Malvinas  foi  escrito  em 1982,  e 

publicado em 1983, por Rodolfo Enrique Fogwill.  Los pichiciegos conta a história de um 

grupo de soldados argentinos que, durante o combate nas ilhas, se esconde em um buraco 

subterrâneo  para  evitar  as  penúrias  do  conflito.  Constituem-se,  portanto,  desertores  do 

exército de seu país, do qual fogem, evitando abusos e maus tratos. Os pichis, nome de um 

mamífero comum na Argentina que vive embaixo da terra e é utilizado pelos protagonistas 

para se autodenominarem, são cerca de vinte ou trinta combatentes comandados por quatro 

deles,  os Reis  Magos.  São estes que,  reproduzindo um sistema autoritário,  decidem tanto 

sobre quem pode ou não integrar a comunidade, além de definirem as bases do funcionamento 

do grupo. Ao longo da narrativa, os rapazes procuram sobreviver à guerra sem se importar 

com o resultado final do conflito.

Nesse  contexto  adverso,  tanto  pela  situação  vivida  quanto  pelas  condições 

climáticas e geográficas, os jovens passam os dias e as noites dentro de sua cova enquanto 

administram seus alimentos e a forma como poderão obtê-los. Para tal, fazem uso dos meios 

que  consideram precisos,  sem levar  em conta  as  consequências  que  possam provocar  no 

desenvolvimento do conflito armado. Por não contar com o apoio de seu exército, do qual são 

fugitivos, negociam a troca das mercadorias necessárias para a subsistência com as tropas 

britânicas.  Assim,  enquanto  os  ingleses  lhes  dão  comidas  em  conserva,  pilhas,  cigarros, 

carvão ou produtos químicos para tratar dejetos, os  pichis aceitam pedidos específicos dos 

britânicos, como informações estratégicas sobre as bases argentinas, a colocação de artefatos 

69 O fato de considerar a figura do soldado como eixo geracional se deve a que este personagem não só é central 
em qualquer guerra, mas também a que funciona como elemento desencadeador das representações feitas nas 
obras analisadas.
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guiadores  de  mísseis  e  até  a  companhia,  na  pichicera,  de  soldados  ingleses  que,  de  lá, 

comandam aparelhos de comunicação.

 

Ilustração 12 – Pichiciego saindo de sua toca

No entanto, os protagonistas não agem desta maneira por questões ideológicas ou políticas, 

mas estritamente guiados pelo instinto de sobrevivência.

A história é contada por um narrador que entrevista Quiquito, um dos líderes do 

grupo e suposto sobrevivente, uma vez terminada a guerra. No entanto, o leitor identificará 

esta estrutura narrativa somente na fase avançada da leitura, posto que, no início, o narrador 

em terceira  pessoa concentra-se em Quiquito,  deixando marcas  de uma possível  primeira 

pessoa.  O  primeiro  parágrafo  do  texto,  através  do  pronome  de  terceira  pessoa  “ele”  na 

primeira frase e do impessoal “sente-se” do final, serve como exemplo:

Que não era desse jeito, pareceu a ele. Não amarela, como creme; mais grudenta que 
o creme. Grudenta, pastosa. Cola-se na roupa, atravessa a boca dos casacos, passa os 
coturno,  engordura as  meias.  Entre os  dedos,  fría,  sente-se depois70 (FOGWILL, 
2007, p. 11).

70  Tradução minha de:  “Que no era así,  le pareció.  No amarilla,  como crema;  más pegajosa que la crema. 
Pegajosa, pastosa. Se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borceguíes, pringa las medias. 
Entre los dedos, fría, se la siente después.”
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A narrativa mantém esta linha até o momento em que aparece a voz da primeira 

pessoa  do  entrevistador.  Neste  momento,  a  narrativa  se  desloca  um  nível  para  cima 

(semelhante a um  zoom que retrocede) e enfoca tanto o protagonista da primeira parte da 

narrativa  quanto  seu  entrevistador.  Desta  forma,  se  produz  uma  reacomodação  espaço-

temporal, e somente nesse momento o leitor entende a partir de que local se dá a construção 

da narrativa. Fogwill, então, aproveitará esta estrutura como forma de desestabilizar o limite 

entre  ficção  e  realidade,  ao estabelecer,  constantemente,  vínculos  entre  a  história  narrada 

dentro da ficção e o próprio texto que o leitor tem em mãos.

O  romance  se  desenrola,  portanto,  durante  a  própria  guerra  e  nos  meses 

posteriores ao seu fim, quando ocorre o encontro entre o entrevistador e o pichi. Assim, o fato 

histórico é tratado, num primeiro momento, a partir do campo de batalha através do presente 

narrativo e, à continuação, como uma narração pessoal e, portanto, subjetiva que se constrói a 

posteriori.

O livro, conforme indica contracapa, circulou “[...] entre críticos e editores antes 

da rendição argentina de junho de 1982" e sua primeira publicação "[…] foi distribuída depois 

da  posse  do  governo  civil"71 (FOGWILL,  2007,  capa  traseira).  Considerando  que  a 

democracia  é  retomada  em 1983,  a  publicação  oficial  do  romance  seria  desse  ano.  Não 

obstante, a ficha catalográfica da quinta edição indica como data de copyright, o ano de 1982. 

O dado reveste-se de caráter significativo quando é levada em consideração a denúncia feita 

pela ficção, posto que entre uma e outra data, como comenta o autor no paratexto citado, 

ocorreu a mudança de sistema de governo e, com ele, os responsáveis pela participação da 

Argentina no confronto. Assim sendo, considerando-se que os protagonistas são vítimas de 

seu próprio exército, do qual desertam, a data de divulgação oficial da obra assume um caráter 

especial.

Finalmente, cabe comentar que Rodolfo E. Fogwill nasceu em julho de 1941 e 

que, portanto, escreveu Los pichiciegos aos quarenta anos, idade que tinha durante o conflito.

O segundo romance,  no gênero policial  negro,  com quase 500 páginas na sua 

primeira edição, é Las islas, de Carlos Gamerro, publicado em 1998. Aqui, Felipe Félix, um 

ex-combatente que sobrevive como hacker, é contratado por um magnata para ingressar nos 

arquivos secretos da SIDE (Secretaria de Inteligência de Estado, na Argentina) e, uma vez lá, 

procurar  informações  sobre  as  testemunhas  de  um  assassinato  cometido  pelo  filho  do 

multimilionário. A busca leva o protagonista a reencontrar um grupo de ex-combatentes que, 

sem conseguir aceitar o desfecho da guerra e suas consequências, organiza a retomada das 

71  “[...] entre críticos y editores antes de la rendición argentina de junio de 1982.” e de “[...] se distribuyó después 
de la asunción del gobierno civil”.
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ilhas.

Neste contexto, Félix se deparará com situações que vão desde preparar, a pedido 

de um militar que esteve nas ilhas e agora trabalha na SIDE, um videogame programado para 

que a  Argentina ganhe a  guerra.  Também saberá de um plano de simulação de um novo 

desembarque nas Malvinas, só que feito pelos mesmos colegas em umas pequenas ilhas dos 

lagos  do  bairro  portenho  de  Palermo.  Ou com a  terrível  história  de  Gloria,  uma mulher 

sequestrada, torturada e abusada sexualmente durante a ditadura, e que acaba casando com 

seu torturador, também ex-combatente, com que tem duas filhas chamadas Malvina e Soledad 

– nome das duas principais ilhas que compõem o arquipélago.

O romance, que se desenrola no ano de 1992, dez anos depois de terminada a 

guerra,  é  narrado pelo protagonista.  A narrativa se desenvolve,  em sua maior  parte  nesse 

mesmo  ano,  em  Buenos  Aires,  mas  alterna  trechos  que  retomam  a  guerra,  a  partir  da 

lembrança do narrador;  ou como parte de um diário pessoal  de um dos personagens,  um 

capítulo do livro aparentemente independente; ou por meio da descrição do vídeo game criado 

pelo  hacker.  Desta  forma,  as  peripécias  vividas  pelo  protagonista  permitem  várias 

reconstruções do conflito, ao tempo em que apresentam aspectos do pós-guerra.

Las islas foi publicado em 1998, dezesseis anos após o conflito, época em que a 

crise econômica Argentina e as desigualdades sociais se agravavam, durante os últimos anos 

do governo de Carlos Menem. Seu autor, Carlos Gamerro, nasceu em 1962 e tinha vinte anos 

quando a guerra foi deflagrada. Escreveu o romance com trinta e seis anos.

Cuando te vi caer (2008), de Sebastián Basualdo, conta a história de Lautaro, uma 

criança que descobre, casualmente, que sua mãe trai o marido, pai de criação do menino. O 

romance se desenrola na década dos 90, em um bairro de Buenos Aires, e apresenta a vida de 

uma família argentina de classe média da época. Partindo desse conflito e do olhar de Lautaro, 

narrador do romance, o romance se concentra no relacionamento dos três personagens.

A história, desde o início, constrói um clima de constante tensão resultante do 

temor vivido pelo narrador para quem a vida da mãe e a sua própria dependem, agora, de sua 

capacidade  de  guardar  o  segredo.  O  temor  é  justificado,  aos  olhos  da  criança,  pela 

personalidade violenta de Francisco, seu padrasto. No entanto, Lautaro se encontra em uma 

situação duplamente conflituosa porque, ao mesmo tempo em que sente a ameaça que deriva 

da  sua  descoberta,  vive  a  necessidade  de  esconder  a  traição  dos  olhos  de  seu  pai 

(denominação que ele mesmo dá a Francisco), pelo carinho que sente por ele.

A trama, que conduz a narrativa, torna-se ponto de partida para que o narrador 

apresente,  através  do  personagem  de  Francisco,  a  experiência  do  pós-guerra  de  um 

combatente de Malvinas. Não obstante, a particularidade reside em que a história é contada 
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alguns anos após o acontecimento dos fatos, motivado pela leitura que Lautaro faz de seu 

diário pessoal, escrito na época narrada. Assim, a ficção intercala o olhar de um adulto, que é 

como se mostra o narrador, toda vez que atualiza a memória, com o de uma criança.

Ao longo dos  capítulos,  o leitor  irá  descobrir  que Norma,  mãe do narrador,  e 

Francisco fazem de tudo para que o menino aceite o novo pai, da melhor forma possível. Para 

tal,  transformam o novo membro da família em um sedutor herói de guerra, por meio de 

histórias.  O plano  funciona,  até  o  momento  da  descoberta  da  traição.  A partir  de  então, 

constata-se a queda inevitável do herói, que será concluída com o suicídio de Francisco, que 

não consegue retomar  sua  vida laboral  ou sentimental,  após  a  guerra.  Tanto a  partida  de 

Norma, que aos olhos do menino perde o interesse por um parceiro fracassado, quanto a 

descoberta  de  uma  história  familiar  transformam-se  na  própria  necessidade  da  escrita 

narrativa desenvolvida por Lautaro. É importante observar que o declínio não acontece pela 

descoberta  da  traição – Lautaro  consegue manter  o  segredo – mas  pelo  próprio  contexto 

sócio-familiar vivido pelos protagonistas.

Cuando te vi caer foi publicado, quando seu autor, nascido em 1978, tinha 30 

anos.  Na  década  de  publicação,  a  Argentina  atravessava  um  processo  de  estabilização 

resultante da crise da virada do milênio. Em 2007, Néstor Kirchner completava quatro anos de 

mandato, período em que conduziu uma acentuada revisão da história recente do país. Entre 

suas medidas, revogou o decreto assinado pelo ex-presidente Fernando De la Rúa, em 2001, 

que impedia a extradição de militares argentinos responsáveis pelo genocídio ocorrido entre 

1976 e 198272.  Por outro lado, em 1982, ano em que aconteceu a guerra, o autor do romance, 

Sebastián Basualdo, tinha quatro anos.

O primeiro filme lançado após o conflito de Malvinas foi Los chicos de la guerra. 

O longa estreou em agosto de 1984, dois anos depois da guerra e um ano e meio depois do 

início do governo democrático. Dirigido por Bebe Kamin, trata da vida de três garotos, de 

classes sociais diferentes, convocados pelo exército argentino para participar do confronto. A 

partir de uma cena da rendição argentina, em que a câmera se detém em cada um dos jovens 

no momento em que se tornam prisioneiros ingleses, alternam-se imagens que vão desde a 

infância de um dos três soldados, até os momentos anteriores à convocação que cada um 

recebe cada para participar do confronto. A história se concentra principalmente em Fabián, 

um rapaz de classe média baixa, da Grande Buenos Aires, que tem como contraponto Pablo, 

um introvertido garoto de classe alta, aparentemente infeliz, produto de uma educação severa 

e  castradora.  O  espectador  acompanha  as  imagens  de  diferentes  momentos  da  vida  dos 

personagens que ressignificam, desde o princípio, a vida dos dois soldados que se encontram 

72 Para mais informações sobre a questão, ver Carlos Ares 2003 a e b e Agencia  Europo Press.
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nas ilhas. O terceiro combatente, Santiago, é um soldado do interior do país que, antes da 

guerra estava em Buenos Aires trabalhando de ajudante em um bar de pequeno porte. 

Através destas cenas,  o filme apresenta a heterogeneidade social dos soldados, 

possibilitando a interpretação de que a guerra atingiu todos os argentinos. Chama também a 

atenção para o despreparo físico e emocional dos combatentes jovens e inocentes, que chegam 

ao campo de batalha. Assim, as cenas correspondentes aos anos que antecedem o conflito 

mostram, em sua maior parte, o processo de descoberta do mundo através de um jovem que 

não reconstrói tanto o perfil mais comum do combatente, quanto o do público-alvo do filme.

As cenas do campo de batalha refletem os duros momentos vividos pelos soldados 

seja pelas condições climáticas das ilhas, seja pelos maus tratos dispensados pelos militares. 

Da  combinação  destes  dois  elementos,  surgem  momentos  de  frio  extremo  vividos  em 

trincheiras, situações de fome ou cenas de abuso de poder que incluem torturas a soldados que 

roubam para se alimentar. As denúncias feitas neste momento do filme justificam as últimas 

cenas, onde pode ser vista a dura reinserção dos combatentes à vida civil.

O diretor de Los chicos de la guerra nasceu em 1943. No ano de lançamento do 

filme tinha quarenta anos e, durante a Guerra das Malvinas, trinta e oito.

O segundo filme que integra o corpus da pesquisa, sempre seguindo uma ordem 

cronológica, foi dirigido por José Luis Márques e, numa relação arquitextual73 com a crítica 

que  pretende  instaurar,  insere  no  título  significativa  provocação  e  transgressão.  Filmado 

segundo as regras do movimento conhecido como Dogma 9574, Fuckland (2000) trata de um 

jovem argentino que viaja às Malvinas, em 1999, primeiro ano após o conflito em que os 

argentinos obtiveram autorização para visitar o arquipélago, com um plano para recuperar as 

ilhas:  engravidar  suas  habitantes,  para  que  seus  filhos,  argentinos  (assim  vistos  pelo 

protagonista),  pudessem  decidir,  por  opção  própria,  devolver  o  território  ao  país  sul-

73  O termo remete à classificação de Gerard Genete com referência às relações intertextuais estabelecidas na 
construção dos textos literários. A arquitextualidade configura uma relação intertextual que se situa no âmbito 
do título da obra.

74 As regras do Dogma 95 são: 01. As filmagens devem ser feitas em locações onde os fatos ocorreram. Não 
podem ser usados acessórios ou cenografia (se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um 
ambiente externo àquele onde ele se encontre). 02. O som não deve jamais ser produzido separadamente da 
imagem ou vice-versa, isto é, a música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde se filma a 
cena.  03.  A câmera  deve  ser  usada  na  mão.  São consentidos  todos os  movimentos  -  ou  a  imobilidade  – 
resultantes dos movimentos do corpo. O filme não deve ser feito onde a câmera está colocada; são as tomadas 
que devem se desenvolver  onde  o filme é feito.  04.  O filme deve  ser  em cores.  Não se aceita  nenhuma 
iluminação especial. Se há pouca luz, a cena deve ser cortada, ou então, pode-se colocar uma única lâmpada 
sobre a câmera. 05. São proibidos os truques fotográficos e filtros. 06. O filme não deve conter nenhuma ação 
"superficial",  isto  é,  ficam  proibidos  homicídios,  uso  de  armas,  dentre  outros.  07.  São  vetados  os 
deslocamentos  temporais  ou  geográficos,  implicando  que  o  filme  se  desenrola  em  tempo  real.  08.  São 
inaceitáveis os filmes de gênero. 09. O filme final deve ser transferido para cópia em 35 mm, padrão, com 
formato de tela 4:3. Originalmente, o regulamento exigia que o filme devesse ser filmado em 35 mm, mas a 
regra foi abrandada, para permitir a realização de produções de baixo orçamento. 10. O nome do diretor não 
deve figurar nos créditos. (DOGMA 95: o manifesto. 2012)



90

americano. Segundo sua teoria, se no mínimo quinhentos argentinos fizerem sua parte a cada 

ano, em duas décadas as ilhas seriam argentinas.

Uma vez nas Malvinas, Fabián Stratas, mágico e comediante de profissão, começa 

a perambular pelas ilhas à procura da mulher ideal para realizar seu objetivo. Finalmente, 

após dois dias de busca, conhece Camila com quem, após alguns encontros, mantém relações 

sexuais. Assim, após vários dias nas ilhas e com seu plano executado, o mágico volta ao 

continente em que tempo depois recebe um vídeo da  kelper75, que o acusa de mau caráter, 

egoísta e mau amante. A última cena do filme mostra Fabián tomando banho em sua casa, 

enquanto  canta  o  hino  nacional  argentino.  O  tempo  do  filme  é  linear,  sendo a  narrativa 

iniciada com a viagem do protagonista às ilhas e culminando com sua volta ao continente.

O diretor, José Luis Marques, tinha vinte e três anos em 1982, e quarenta e dois 

quando  Fuckland foi  lançado  nos  cinemas.  Neste  último  ano,  Argentina  viveu  uma  das 

maiores crises de sua história, conforme comentado anteriormente.

O terceiro  e  último filme,  de 2005,  Iluminados por  el  fuego,  foi  dirigido  por 

Tristán Bauer. O longa trata de um ex-combatente que recebe a ligação da esposa de outro 

soldado,  companheiro  de  trincheira,  para  pedir  sua  ajuda,  pois  o  marido  havia  tentado 

suicídio.  A partir  do  telefonema,  Esteban  Leguizamón  começará  uma  viagem,  feita  de 

lembranças, que o levarão novamente às Malvinas. Intercalando o presente narrativo com as 

memórias do protagonista, o espectador tem a possibilidade de assistir tanto a alguns aspectos 

da vida dos ex-combatentes após o confronto,  quanto a  episódios da guerra.  Do primeiro 

grupo de cenas, destaca-se a que conduz a história, que traz um caso de suicídio motivado 

pela dura experiência vivida na guerra. No entanto, o segundo exemplo é dado pelo próprio 

Esteban que,  até  o momento em que recebe a ligação,  parece ter  retomado sua vida sem 

inconvenientes, pois tem uma família formada e trabalha como jornalista. Já as cenas que 

reconstroem o confronto nas  ilhas  mostram um grupo de três  soldados,  conformado pelo 

próprio Leguizamón, por Vargas – o quase suicida – e por Juan, soldado nascido na província 

de Corrientes, na Argentina. Os três juntos passarão por uma série de situações que vão desde 

experiências de frio e fome, vividas na trincheira, até a matança clandestina de uma ovelha, 

como forma de suprir  a má alimentação,  passando pela dura batalha em que os ingleses, 

finalmente, recuperam o território. A cena da captura da ovelha terá um valor significativo, 

dado que da descoberta do fato por parte de uma autoridade militar resultará no castigo que 

provocará o maior trauma de Vargas: ser estacado, isto é, passar uma noite inteira atado e 

esticado ao chão pelos quatro membros,  submetido às duríssimas condições climáticas do 

local. Como era de se esperar, a punição marcará o resto da participação de Vargas na guerra, 

75 Nome dos nativos das ilhas.
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que mesmo seriamente doente por causa do frio, é obrigado a entrar em combate no último 

enfrentamento. O terceiro praça, por outro lado, morrerá nesta mesma batalha. Ao final, após 

a morte de Vargas, cujo corpo não resiste à tentativa de suicídio, Leguizamón, movido pelas 

lembranças e pela perda do amigo, viaja às Malvinas, buscando fechar uma ferida emocional 

que recrudesceu com o decorrer dos últimos acontecimentos.

Tristán Bauer, diretor do longa, nasceu em 1959. Por ocasião do lançamento de 

Iluminados por el fuego tinha quarenta e seis anos e, durante a guerra, vinte e três.

Para concluir este capítulo, e para facilitar o acompanhamento comparativo das 

informações acima, incluo uma tabela a título de resumo.

Filme/Romance 
(em ordem 

cronológica)

Ano de publicação / 
lancamento

Autor/Diretor e 
idade em 1982

Resumo da trama

Los pichiciegos 1983 Rodolfo E. Fogwill, 
40 anos

Um  grupo  de  soldados  argentinos  se 
esconde  em  uma  toca  durante  a  guerra, 
procurando sobreviver a qualquer preço até 
o final do conflito.

Los chicos de la  
guerra

1984 Bebe Kamin, 
38 anos

O filme acompanha momentos  da vida de 
três  jovens  argentinos  antes,  durante  e 
depois da guerra.

Las islãs 1998 Carlos Gamerro,
20 anos

Um  ex-combatente  das  Malvinas  é 
contratado  por  um  magnata  para  hackear 
informações policiais  que comprometem a 
vida  do  filho  do  milionário.  Ao  longo do 
trabalho, o  detetive entra  em contato com 
ex-combatentes  que planejam recuperar  as 
ilhas através de planos inusitados.

Fuckland 2000 José Luis Márques, 
23 anos

Um argentino planeja recuperar as Malvinas 
engravidando as mulheres das ilhas.

Iluminados por el  
fuego

2005 Tristán Bauer,
23 anos

Um ex-combatente recebe uma ligação em 
que é avisado que um ex-companheiro da 
guerra  tentou  suicídio.  A partir  de  então, 
começará  a  lembrar  de  momentos  do 
confronto,  vividos  com  o  suicida,  e  suas 
consequências.

Cuando te vi caer 2008 Sebastián Basualdo, 
4 anos

A partir  de  uma  traição  matrimonial,  um 
jovem reconstrói as relações entre ele, sua 
mãe e o  marido desta,  que o menino tem 
como  pai,  um  ex-combatente  sem 
capacidade  para  se  reinserir  na  sociedade 
pós-guerra.  Após  perder  a  mulher,  que 
abandona filho e marido, se suicida.

Tabela 5 – Resumo do corpus analisado nesse trabalho
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4 DESENVOLVIMENTO DO CONFLITO

Este último capítulo da tese é dedicado à análise das seis produções ficcionais que 

constituem o  corpus da pesquisa.  O exame, que será seguido de reflexões apoiadas sobre 

conceitos  pertinentes  aos  Estudos  da  Tradução,  concentra-se  em quatro  grandes  aspectos 

comuns às seis ficções: a figura do herói (o ex-combatente); o retorno às Ilhas Malvinas (as 

ilhas e a lembrança da guerra); o tempo da narrativa (pré-guerra, guerra e pós-guerra); a figura 

do inimigo (o conceito de guerra).

4.1 O HERÓI

Um dos elementos mais comuns da narrativa ficcional é o herói. Joseph Campbell 

(1997), em seu livro O herói de mil faces, identificou este padrão narrativo, denominando-o 

monomito e, entre suas principais características, aponta a jornada que o herói deve levar a 

cabo  como  parte  natural  de  seu  processo  de  formação,  jornada  essa  que  o  possibilitará 

alcançar  um  estágio  superior  ao  do  resto  de  seus  pares.  Este  percurso  constituiria  a 

“magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno 

— que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito” e que poderia ser resumida 

da seguinte maneira: 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 

sobrenaturais; ali, encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o 

herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos 

seus semelhantes (Ibid p.17 e 18). 

Este herói é, então,

[...] uma personagem dotada de dons excepcionais. Frequentemente honrado 

pela  sociedade  de  que  faz  parte,  também  costuma  não  receber 

reconhecimento  ou  ser  objeto  de  desdém.  Ele  e/ou  o  mundo  em que  se 

encontra sofrem de uma deficiência simbólica (Ibid p.21).

A imagem do herói,  com alterações,  tem sido usada ao longo do tempo como 
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modelo por diferentes culturas. No entanto,

Seja o herói  ridículo ou sublime,  grego ou bárbaro,  gentio ou judeu,  sua 
jornada  sofre  poucas  variações  no  plano  essencial.  Os  contos  populares 
representam  a  ação  heroica  do  ponto  de  vista  físico;  as  religiões  mais 
elevadas  a  apresentam  do  ponto  de  vista  moral.  Não  obstante,  serão 
encontradas  variações  surpreendentemente  pequenas  na  morfologia  da 
aventura, nos papéis envolvidos, nas vitórias obtidas. Caso um ou outro dos 
elementos básicos do padrão arquetípico seja omitido de um conto de fadas, 
uma lenda, um ritual ou um mito particulares, é provável que esteja, de uma 
ou de outra maneira, implícito — e a própria omissão pode dizer muito sobre 
a história e a patologia do exemplo (Ibid p.21).

Na narrativa contemporânea,  a figura do herói continua ocupando o centro do 

conflito, mesmo que o advento do pensamento pós-estruturalista e seu questionamento do 

modelo proposto pelas grandes narrativas, tenha reconfigurado o padrão do monomito. Ao 

romper  com  o  estruturalismo,  a  pós-modernidade  desmontou,  também,  tanto  o  tipo  de 

narrativa  fechada  (partida-iniciação-retorno)  proposta  pela  jornada  heroica,  quanto  as 

dicotomias  sobre  as  quais  o  percurso  se  amparava,  dado  que,  para  que  o  monomito  se 

desenvolvesse,  era preciso contar com oposições do tipo bem/mal,  natural/sobrenatural  ou 

vitória/derrota,  para  mencionar  apenas  alguns  binômios.  Surge,  assim,  um  personagem 

fragmentado,  de  identidades  múltiplas,  que  não  se  adequa  aos  estereótipos  herdados  da 

modernidade.  Contudo,  isto  não  significa  o  fim do  herói  tradicional.  Pelo  contrário,  em 

grande  parte  das  narrativas  de  alcance  massivo,  o  monomito  continua  sendo  a  estrutura 

padrão: formato a que o grande público está acostumado e cuja ausência o deixa frustrado.

No  caso  das  ficções  objeto  desta  pesquisa,  o  tratamento  do  herói,  mesmo 

considerando a variedade das obras contempladas, parece responder à estrutura sugerida por 

Campbell76. O motivo, conforme verificado em cinco das seis ficções, estaria na necessidade 

de exaltação da figura do soldado argentino tanto como representante modelo da pátria quanto 

como vítima da opressão interna sofrida no país. A primeira destas duas faces parece-me mais 

lógica, quando se leva em consideração um fato histórico que envolve uma luta armada entre 

duas nações. No entanto, o segundo caso poderia ser aplicado a um olhar crítico da sociedade 

sobre  os  acontecimentos  que teriam conduzido  ao  conflito.  Ou seja,  enquanto  a  primeira 

função do herói é, a priori, a mais esperada e irracional77, isto é, representar seu país em um 

76 Na análise da figura do herói de Campbell incluirei o comentário de algumas dos elementos que fazem parte 
de seu itinerário, como ser a catábase ou descenso infernal, o guia e o retorno ao ponto de partida como iniciado.
77 Irracional  no  sentido  que  responde  a  um  sentimento  socialmente  construído  e  herdado  como  é  o  de 
nacionalidade, conforme discutido na seção anterior com base em Benedict Anderson.
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enfrentamento  com  uma  nação  estrangeira  (acontecimento  já  suficiente  para  justificar  a 

presença heroica), a segunda irrompe como uma reflexão a posteriori e faz do herói não uma 

solução, mas uma consequência.

Por outro lado, tanto no primeiro quanto no segundo casos, a presença de uma 

vítima exigiria, também, a de um vitimário, isto é, de um sujeito que fornece vítimas para os 

sacrifícios, ainda mais quando se trata de uma narrativa monomítica que envolve um conflito 

armado,  em  que  a  dicotomia  bom/mau  parece  ser  tão  acentuada  para  tentar  explicar  a 

"realidade". Sendo assim, e considerando o contexto histórico em que ocorre a guerra, cabe 

perguntar  se  o  herói/vítima  das  Malvinas  não  é  apenas  um pretexto  para  identificar  um 

antagonista/vitimário. Retomarei esta questão, quando for tratar da figura do inimigo.

A análise das obras do corpus e sua representação do herói protagonista permite 

observar que três das seis traduções se concentram nos ex-combatentes, duas no soldado em 

campo de batalha e uma em um personagem que, mesmo não sendo exatamente um soldado, 

volta às ilhas para recuperá-las. Dentro do primeiro grupo, constatamos que tanto  Las islas 

quanto Iluminados por el fuego tem como protagonistas dois veteranos de guerra que, dentro 

da experiência de cada um, percorrerão a jornada da iniciação. Félix, o  hacker do romance 

policial de Gamerro, ao buscar a informação solicitada pelo magnata, realizará uma viagem 

que  o  conduzirá  à  sua  redenção  final,  quando  em  um  reencontro  imaginário  com  seus 

companheiros  de  trincheira,  conseguirá,  por  fim,  se  livrar  da  guerra.  Entre  os  elementos 

comuns  a  toda  jornada  heroica,  o  protagonista  receberá  o  chamado  que  o  tirará  da 

tranquilidade de uma vida sem sobressaltos; deverá superar uma série de provas; realizará 

várias catábases78, como a subida às torres de Tamerlan, a descida aos túneis onde se encontra 

a organização que pretende reocupar as Malvinas; ou a descida vivenciada nas trincheiras das 

ilhas;  e, finalmente,  viverá o retorno,  representado pela partida definitiva da guerra,  tanto 

física  como  psicologicamente.  Compostos  com  algumas  variantes  em  relação  às  etapas 

identificadas por Campbell79, estes estágios serão experimentados ao longo da narração por 

todos os protagonistas.

78  A catábase ou descida é a prova máxima que o herói deve atravessar, num período de declínio e retrocesso. Na 
épica clássica costumava estar  representada pela descida aos infernos.  Nos relatos posteriores,  passou a ser 
simbolizada por deslocamentos em sentido vertical, em oposição à horizontalidade natural do movimento. Para 
que a  descida seja  considerada catábase,  deve haver  uma anábase,  ou ascensão posterior,  pois do contrário 
estaríamos diante do fato da morte.
79  “Não  obstante,  serão  encontradas  variações  surpreendentemente  pequenas  na  morfologia  da  aventura”, 

conforme já citado.
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Por outro lado, Esteban, protagonista de  Iluminados por el fuego, recebe, sob a 

forma  de  uma  ligação  telefônica,  o  chamado  que  o  conduzirá  a  uma  jornada  feita  de 

lembranças. Só enfrentando-as, o herói será capaz de alcançar seu desafio final: o retorno 

físico às ilhas. Isto significa que o regresso do herói se completará, não no momento em que 

volta da guerra para o continente, mas anos depois, quando, uma vez superadas as armadilhas 

da memória, consegue ir novamente às Malvinas. Assim, é possível a interpretação de que a 

jornada do protagonista  se estende muito além da experiência  da guerra,  ou ainda,  que a 

guerra vai atrás do herói, para além de seus tempo e espaço próprios. O protagonista terá um 

guia  particular  neste  percurso,  seu  companheiro  de  trincheira  Vargas  que,  na  lembrança, 

conduzirá o herói até o momento do retorno. A catábase, por sua vez, acontecerá, como na 

maioria das narrativas ficcionais aqui analisadas, nas longas horas que o protagonista e seus 

parceiros passarão na trincheira, de onde revisarão seu passado, seu presente e seu incerto 

futuro.

O caso de  Cuando te vi caer é particular, posto que seu protagonista não é um 

combatente das Malvinas. No entanto, no romance de Basualdo, um veterano acompanhará 

Lautaro  ao  longo de  quase toda  a  história.  Retomando o  padrão  narrativo  do monomito, 

podemos encontrar em Francisco, o combatente, o guia de Lautaro em sua jornada rumo à 

maturidade. Podemos, também, assumir que este receberá o chamado que o tirará para sempre 

do mundo da infância, no momento em que toma conhecimento da traição cometida pela mãe. 

A partir  daí,  atravessará  uma  série  de  obstáculos,  cuja  superação  resultará  na  evolução 

pessoal.  O  retorno  do  herói,  por  outro  lado,  ocorre  apenas  quando  Lautaro  consegue 

compreender sua história familiar. 

No entanto, se o ex-combatente é um personagem secundário na narrativa, cabe 

perguntar que lugar ocupa a Guerra das Malvinas dentro do romance e como se justifica, neste 

trabalho, a análise de um personagem que não tem relação direta com o enfrentamento bélico. 

Entendo que o valor do romance de Basualdo está em propor uma reconstrução do conflito 

pelo viés do lugar dos filhos dos soldados, estendendo as sequelas dos conflitos travados nas 

ilhas para os que não os vivenciaram. Entre os obstáculos enfrentados pelo herói ao longo da 

trama,  muitos  (ou todos,  se  entendemos  que o  comportamento  da  mãe  é  motivado pelos 

problemas  que  tomam conta  do  marido)  resultam da  situação  de  pós-guerra  vivida  pelo 

padrasto. Portanto, os obstáculos são consequências da guerra. Sendo assim, a onda expansiva 
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da experiência no campo de batalha se tornará tão potente que machucará não só os que 

estiveram em combate, mas também aqueles que conviverão com eles depois.

Dentre  as  ficções  protagonizadas  por  combatentes,  duas  acontecem  quase 

inteiramente nas Malvinas e a terceira alterna o campo de batalha com cenas anteriores à 

guerra.  Los pichiciegos é, das seis obras, a que mais se concentra no conflito ocorrido em 

1982. No romance, o protagonismo não é individual, mas grupal. A diferença do resto das 

obras,  é  que  os  personagens  ocupam o  lugar  de  anti-heróis,  e,  como tal,  atravessam sua 

jornada sem obedecerem a critérios éticos exemplares. O desafio para o leitor de Fogwill é ver 

nos  pichiciegos  motivos que justifiquem seu comportamento. O evento histórico da Guerra 

das Malvinas recriado na narrativa é o mesmo a que as outras ficções se referem, no entanto, a 

partir do momento em que os soldados fogem de suas obrigações militares, a figura do herói 

tradicional  se  desvanece.  Assim,  o  percurso  sofrido  pelos  jovens  também  contará  com 

problemas climáticos, violência física e psicológica, abusos de poder e fome, no entanto o 

objetivo perseguido pelos pichis será radicalmente diferente do esperado de um herói nessas 

circunstâncias.

Retomando a reflexão sobre as possíveis faces do herói, é viável afirmar que a 

escolha do anti-herói como protagonista demonstra um claro posicionamento crítico por parte 

de autor. Ao adotar um desertor e fazer com que a narrativa justifique sua atitude, entendo que 

Fogwill assume uma responsabilidade. A questão é, mais uma vez, estabelecer os limites entre 

“ficção” e “realidade”.  Não se trata de descobrir a veracidade da narrativa,  ou mesmo de 

confirmar a existência dos  pichiciegos,  trata-se do alcance crítico que tem a opção por este 

tipo de protagonista. Em um contexto sócio-político tão particular como é o de uma ditadura 

militar,  optar por um desertor revela-se significativo. Não me refiro apenas a questões de 

segurança, quando menciono o contexto histórico, ainda que não tenha sido por acaso que o 

livro foi  publicado até  a  reimplantação da democracia,  mas da necessidade de fazer  uma 

escolha extrema, dando voz a um grupo de fugitivos,  à margem do sistema ditatorial.  Os 

pichis não são anti-heróis porque fazem o que for preciso para que seu país ganhe a guerra, 

sem se importar com a correção ética dos seus atos. Sua situação é tão dramática e extrema 

que devem desobedecer à chamada iniciação, que corresponde ao herói nacional, e traçar seu 

próprio  percurso.  Funcionariam,  então,  como  desertores  de  sua  própria  jornada  inicial, 

fugitivos de seus destinos heroicos. Desta forma, acredito que a responsabilidade assumida 
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por Fogwill está na escolha de elevar os pichis, com sua natureza anti-heroica, ao lugar dos 

escolhidos, o que conduz à seguinte questão.

Em 1872, o escritor José Hernández publica o poema Martín Fierro, que tem por 

protagonista  um gaúcho dos  pampas bonaerenses.  Na época,  com o país  em processo de 

autoafirmação e de formação de uma identidade nacional, a obra é adotada imediatamente 

como texto fundador. Seguindo o modelo da épica clássica, claramente inserido nos padrões 

do  monomito  e  através  de  uma lírica  gauchesca,  o poema foi  visto  como um canto  aos 

costumes  de  uma  boa  parte  do  território  nacional  argentino  e,  como  tal,  escolhido  para 

representá-lo.  Não obstante,  um século mais  tarde,  em uma entrevista,  Jorge Luis Borges 

alerta sobre esta questão e sobre um aspecto do personagem que,  mesmo sendo evidente, 

parecia não ter sido identificado,

Acho que, razões literárias à parte, é uma lástima que tenhamos escolhido o 
Martín Fierro como obra representativa, porque ela não pôde exercer uma 
boa influência sobre o país. […] Pensemos no triste que é que nosso herói 
seja  um desertor,  um prófugo,  um assassino  e  uma  espécie  de  foragido 
sentimental, além de que, sem dúvida, nunca existiu. Porque penso que essa 
gente deve ter sido bem mais dura que Martín Fierro. […] Acho que, ainda 
que  Martín  Fierro tenha  sido  escrito  em 1872,  antecipa-se  já,  de  algum 
modo,  às  piores  branduras  e  ao  pior  sentimentalismo  argentinos80 

(SORRENTINO, 1972 p. 216).

O olhar de Borges evidencia a crítica construída no poema que, através de um 

personagem que representava um grupo desfavorecido, lançava um julgamento sobre grandes 

diferenças  internas  da  sociedade.  Como se  pode  observar,  Martín  Fierro,  protagonista  do 

poema épico, apresenta muitas semelhanças com os pichiciegos, posto que, vítima de fome e 

maus tratos por parte dos superiores, também deserta do exército argentino, no momento em 

que  este  procurava  ampliar  as  fronteiras  do  Estado  Nacional.  Por  isso,  penso  que  o 

interessante, neste momento, não é tanto concordar ou não com a opinião de Borges sobre o 

lamentável  fato  de  que  Fierro  tenha  sido  escolhido  pelos  argentinos  para  representá-los. 

Acredito que a reflexão que se deve estabelecer é, por um lado, que no transcurso de um 

século, a Argentina tenha produzido duas figuras heroicas tão particulares e tão semelhantes e, 

por outro, o valor crítico que tem essa representação que, mais uma vez, a ficção deve revelar, 

80  “Creo  que,  razones  literarias  aparte,  es  una  lástima  que  hayamos  elegido  el  Martín  Fierro  como  obra 
representativa. Porque ella no pudo haber ejercido una buena influencia sobre el país. […] Pensemos en lo 
triste  de que nuestro héroe sea un desertor,  un prófugo, un asesino y una especie de forajido sentimental 
además, que, sin duda, no existió nunca. Porque yo pienso que esa gente tuvo que haber sido mucho más dura 
que Martín Fierro. […] Creo que, aunque Martín Fierro fue escrito en 1872, se adelanta ya de algún modo a las 
peores blanduras argentinas y al peor sentimentalismo argentino.”
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enquanto a história se mantém em silêncio. Porque é este, por fim, o que entendo como o 

ponto nevrálgico da leitura  de  Los pichiciegos:  mostrar  que,  em quase duzentos  anos  de 

história,  a  Argentina  não  foi  capaz  de  encontrar  um  herói,  conforme  se  espera  deste 

personagem, que pudesse representá-la. Evidenciar, talvez, que o herói nacional argentino não 

se afirma, unicamente, como justiceiro, mas como revelador de injustiças. Claro que isto não 

significa que a história oficial não tenha construído próceres nacionais, que não só teriam 

colaborado na formação do país, mas também na liberdade latino-americana. Não obstante, 

sou de opinião que a repetição  dos caracteres mencionados é significativa e não pode ser 

ignorada.

Dando  prosseguimento  à jornada  do  herói  de  Campbell  e  seus  elementos 

identificados nas obras,  poderíamos dizer que  Los pichiciegos,  por ser a mais ousada das 

propostas  (junto  com  Fuckland),  se  concentra  unicamente  em  um  dos  momentos  mais 

importantes do percurso: o da catábase. Os personagens de Fogwill encontram-se, ao longo de 

quase todo a narrativa, embaixo da terra, na toca que eles mesmos cavaram para escapar do 

confronto. Não é difícil associar as características hostis ao inferno: um buraco cavado em 

terreno  gélido,  sem eletricidade  e  com recursos  improvisados  de  aquecimento,  higiene  e 

alimentação, onde os soldados passam mais de um mês. Contudo, segundo o monomito, para 

que a catábase possa ser identificada como tal, é preciso que se configure a ascensão posterior. 

Aliás, só aquele que conseguir entrar e sair do inferno com vida será identificado como herói. 

Sendo  assim,  por  que  concentrar  em  todos  os  pichis heróis,  se  apenas  Quiquito  é  o 

sobrevivente  da  história?  Acredito  que  a  escolha  de  Fogwill  se  dá pelo  viés  da 

verossimilhança, uma vez que a existência deste único combatente atende à necessidade  de 

que  não  haja  outras  testemunhas,  o  que  tornaria  o  fato possível.  É  por  isso  que  prefiro 

entender que  Quiquito não é o único herói do romance, mas todos os  pichis representados 

pelo personagem.

Em relação aos  outros  elementos  da jornada,  não existe  o  chamado,  já  que o 

romance  começa  no  interior  da  pichicera.  Há,  entretanto,  um  retorno,  pois  o  narrador-

testemunha conta sua história uma vez em Buenos Aires. Outra informação importante é que a 

toca onde estão os protagonistas, que aqui identificamos como o inferno da narrativa, é o local 

em que eles mesmos escolheram estar, para evitar os eventos que aconteciam do lado de fora. 

Isto  significa que esse espaço terrível,  que seria  a  pichicera, é  melhor  do que os demais 

espaços habitáveis nesse micro-universo. Não obstante, isto não implica que os jovens estarão 
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a salvo das penúrias da guerra. Ao contrário, se ali se instalaram é porque experimentaram os 

outros  obstáculos  do  desafio  heroico  e  fizeram sua  escolha.  Por  outro  lado,  não  haverá 

presença feminina significativa no romance além do suposto aparecimento de duas freiras que 

surgem como uma alucinação,  entre  tantas  outras  presenciadas  pelos  que participaram da 

contenda.

Passando a Los chicos de la guerra, primeiro filme deste grupo, destacarei o fato 

de contar com três protagonistas que, cada um a seu modo, atravessa a jornada heroica. O 

interessante da escolha de um trio está em que, pertencendo a classes sociais diferentes e a 

distintas partes do país, pretendem representar a totalidade de seus conterrâneos. Assim sendo, 

a guerra, como símbolo do caminho de iniciação, possui um sentido igualitário, pois sejam de 

onde forem seus participantes, todos terão o mesmo destino. Contudo, nem por isso a película 

minimiza  o  posicionamento  crítico  e  mostra  os  privilégios  que  tem o  jovem de  melhor 

condição socioeconômica, que terá a possibilidade de evitar a viagem às ilhas (o pai, em um 

ataque de nacionalismo,  dirá  não a um amigo militar,  que ofereceu a opção ao garoto) e 

contará com comodidades, uma vez lá, que o resto dos praças não têm.

O itinerário percorrido se configurará com o chamado, mais uma vez simbolizado 

com  a  obrigação  de  participar  do  confronto;  a  catábase,  vivida  na  trincheira  pelos  dois 

personagens mais desfavorecidos socialmente; e o retorno, que se completa com a volta dos 

rapazes ao continente. As provas vivenciadas durante a guerra são as mesmas sofridas pelos 

heróis das outras ficções. Uma vez mais, o abuso de poder, os castigos físicos e psicológicos, 

a fome, o frio e a falta geral de condições serão as constantes. A única diferença significativa 

entre os três protagonistas é que o que estaria mais bem preparado para enfrentar o desafio, 

isto é, o jovem oriundo de melhores condições econômicas que, entre outras coisas, sabia 

manipular  armas  de  fogo,  pois  praticava  tiro  com  o  pai,  acaba  sendo  o  mais  afetado 

psicologicamente pelos horrores do conflito. Mesmo que não seja visto diretamente, pois a 

câmera não focaliza o momento preciso, o filme dá a entender que o menino enlouqueceu 

após a guerra e, provavelmente, se suicidou.

A última ficção a ser comentada sob a perspectiva heroica é  Fuckland que, tal 

como Cuando te vi caer, é a única obra não protagonizada por um ex-combatente e que se 

desenvolve, em sua totalidade, anos depois da guerra. O herói, o mágico Fabian Stratass é, 

sem dúvida, a figura mais particular das seis narrativas, pois não tem relação alguma com o 

confronto de 1982. Seria possível afirmar que a jornada do herói se assemelha à dos demais 
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personagens  apenas  no  que  tange  à  intenção  de  reocupar  as  ilhas,  mas  seu  itinerário  é 

completamente  distinto.  Ocupa  o  lugar  do  anti-herói  que  procura  alcançar  um  objetivo 

“nobre” fazendo uso dos meios necessários, sem se importar com sua natureza. Neste caso, 

sua arma principal é a traição, tanto pela forma como pretende engravidar a nativa, sem que 

esta  saiba de suas  intenções,  quanto pela  maneira  como registra  sua façanha,  também de 

forma oculta. Seus contratempos nunca são levados muito a sério; o herói se comporta como 

se  estivesse  além deles  e  soubesse,  a  todo  o  momento,  que  os  superará.  O chamado  de 

iniciação não existe: o filme começa com o protagonista no avião rumo às Malvinas, mas o 

espectador desconhece a razão da viagem. A única informação a respeito está além da ficção: 

no ano em que o filme foi feito, acabava de ser autorizado o ingresso de argentinos às ilhas 

pela  primeira  vez  após  a  guerra.  Esta  informação  é  significativa,  posto  que  era  do 

conhecimento do espectador, no momento em que o filme estreou. Por outro lado, o retorno e, 

com ele, a superação dos empecilhos e o cumprimento do objetivo, se completam na volta à 

Argentina,  e  com a  chegada  do  vídeo  onde  a  kelper confirma sua  gravidez.  Não haverá 

catábase,  nesta  ficção.  Como  já  comentado,  ao  longo  do  filme,  o  herói  adotará  um 

comportamento  com traços  de  superioridade,  fato  que  o  manterá  à  margem de  qualquer 

sofrimento.

4.2 O RETORNO E O TEMPO DA NARRATIVA

Tratarei,  agora,  de outro aspecto muito comum às obras:  a  volta  às  Malvinas. 

Presente de maneira constante no corpus, este retorno se repete como uma necessidade do ex-

combatente e está relacionado com a aceitação, ou não, da derrota e do fim da guerra. Em 

cada uma das ficções, o retorno se configura com suas particularidades, que dependem não só 

da história narrada, mas do contexto em que a obra foi produzida. Associado ao problema da 

volta há questões como as ilhas, espaço do conflito, e a memória, que mantém os ex-soldados 

presos ao passado e, por conseguinte, ao conflito. Por isso, concomitante ao tópico central, 

procurarei  observar  estes  desmembramentos  e  analisarei  o  tempo  da  narrativa,  que  está 

intimamente relacionado com o ensejo do retorno. É interessante notar que, ao coincidirem 

nas ficções o presente da narrativa com o presente histórico (apenas em  Las islas há uma 

diferença de seis anos entre o ano de publicação e aquele em que se desenrolam os fatos), em 

cada narração se buscará um retorno às ilhas através da ficção, como um desejo surgido da 
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experiência  e  completado  na  imaginação.  Ou  seja,  como história  e  ficção  vão  juntas,  as 

necessidades da primeira se refletem e satisfazem na segunda.

Antes de iniciar  a análise,  será preciso,  em um primeiro momento,  agrupar as 

obras segundo a época em que vieram a público, pois disso dependerão as características do 

almejado regresso. Assim, no primeiro grupo temos as narrativas que apareceram na época do 

conflito: Los pichiciegos e Los chicos de la guerra. No segundo grupo, Las islas, Fuckland, 

Iluminados  por  el  fuego e  Cuando  te  vi  caer.  A necessidade  de  separá-las  baseia-se  na 

distância temporal entre seus lançamentos (Los chicos de la guerra, última do primeiro ciclo, 

chega aos cinemas em 1984 e  Las islas,  primeira  do segundo, em 1998),  implicando um 

afastamento  do  conflito  e,  consequentemente,  uma  abordagem  pela  perspectiva  das 

experiências próprias do pós-guerra.

As  primeiras  duas  produções,  Los  pichiciegos  e  Los  chicos  de  la  guerra, 

acontecem,  uma,  simultaneamente  com a  guerra  e,  a  outra,  apenas  dois  anos  depois  do 

término do conflito. Com isso, ainda não se constata a necessidade de retorno às ilhas. Além 

disso, a lembrança da guerra era muito recente, provocando mais um sentimento de rejeição 

do que o desejo de volta. Desta maneira, me concentrarei, por ora, unicamente no tempo da 

narrativa.

No livro de Fogwill,  a presença do narrador está, até à fase bem adiantada da 

narrativa, muito bem escamoteada. Brincando com a verossimilhança, o autor inicia a história 

através de uma terceira pessoa, que conta o que vê, sem por isso estar presente no momento 

narrado. O personagem protagonista começa a se delinear aos poucos, sendo identificado com 

um “ele”, que o distinguirá dos demais companheiros. A escolha inicial parece responder a 

uma  necessidade,  não  tanto  de  anonimato,  mas  de  equiparação,  isto  é,  o  personagem 

determinado pelo pronome é mais  um dentre  os  outros.  Com o avanço da narrativa,  este 

soldado  ganhará  nome  próprio  ou,  melhor,  sobrenome,  mas  nem  por  isso,  maior 

protagonismo.

O romance continuará até a metade, aproximadamente, com o mesmo narrador, 

embora  intercalando parágrafos  que bem poderiam ser  enunciados  tanto  por  uma terceira 

quanto por uma primeira pessoa do singular. Desta maneira, o autor começa a deixar algumas 

marcas indiciais de uma narrativa testemunhal, porém sem confirmá-la, até que a primeira 

pessoa, efetivamente, se apresenta, apesar desta primeira pessoa não ser o protagonista, mas 

alguém que o entrevista.  Com o desenrolar  dos acontecimentos,  o leitor  descobrirá  que a 
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entrevista  tem lugar  em Buenos  Aires,  após  o  término  da  guerra  e  que,  efetivamente,  o 

narrador da história é o entrevistador.

O  recurso  narrativo  utilizado  por  Fogwill  é  muito  engenhoso  e  aproveita  de 

maneira direta as circunstâncias em que escreveu o romance. Ao que parece, o autor buscava 

desafiar o limite entre ficção e história, contando um caso digno de repercussão, apresentado 

como real em formato de romance (o soldado seria uma testemunha dos fatos, mas não aquele 

que  conta  a  história),  porém desmentido  no metatexto  (vale  lembrar  o  esclarecimento  na 

quarta capa do livro, onde o autor indica que terminara de escrever o romance antes de ter tido 

contato com testemunhas diretas). Para provocar esta ruptura, o autor apresenta, no romance, 

o relato de um único pichi que, por ser a única testemunha viva do drama, transforma-se num 

narrador pouco confiável. Seria necessária a existência de mais sobreviventes para garantir a 

veracidade  de  uma  história  como  a  que  ele  conta.  O  desaparecimento  dos  demais 

protagonistas,  mortos  por  asfixia  na  pichicera,  ao  mesmo  tempo  em  que  não  permite 

reafirmar o que está sendo dito, impede sua negação. Fica nas mãos do leitor acreditar ou não 

no que lê.

O escritor espanhol Miguel de Unamuno (1996, p. 101), em seu romance Niebla, 

faz através de seu personagem Augusto Pérez o seguinte questionamento: “o sonho de uma 

única pessoa é a ilusão, a aparência; o sonho de dois é já a verdade, a realidade. O que é o 

mundo real  senão o  sonho que  sonhamos todos,  o  sonho comum?”81.  Se aceitarmos  esta 

indagação, deveríamos considerar o seguinte problema: dentro do universo ficcional de Los 

pichiciegos, a história contada por Quiquito não passa de uma ilusão, pois é sonhada só por 

ele.  No  entanto,  e  penso  que  aqui  se  instala  a  problemática  em  torno  do  binômio 

ficção/realidade, uma vez que, publicada na forma de romance, sua leitura passa a ser um 

“sonho” de muitos e, assim, constrói-se como verdade.

A segunda ficção deste primeiro grupo, Los chicos de la guerra, chega a público, 

dois anos após o conflito, em agostos de 1984. Como já se comentou no resumo da trama, ela 

se concentra principalmente no período que antecede a guerra e no conflito propriamente dito. 

Do pós-guerra,  apenas vemos poucas cenas da volta  dos soldados às suas vidas antes do 

combate que procuram sintetizar os problemas de reinserção dos ex-combatentes. Sobre o 

tempo da narrativa, o ponto de partida se dá no fim da guerra, quando do desfecho do último 

combate em terra firme, em que a Inglaterra recupera o território. Partindo daí, o filme retoma 

81 “El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia; el sueño de dos es ya la verdad, la realidad. ¿Qué es el 
mundo real sino el sueño que soñamos todos, el sueño común?
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o passado dos três soldados protagonistas através de longos flashbacks, que sempre voltam às 

ilhas,  conectando a narrativa retrocede a momentos específicos do passado. Esta estrutura 

temporal vai-se repetindo, até o momento em que o passado se encontra com o presente da 

narrativa e, a partir daí, continua avançando até as cenas de pós-guerra.

Como é possível perceber, a estrutura narrativa do filme dirigido por Bebe Kamin 

não tem grandes pretensões. Seu interesse, dado o momento de sua estreia, parece estar mais 

concentrado em fazer uma denúncia do acontecido para o grande público, do que apresentar 

aspectos fílmicos formais.  

Entrando  no  grupo das  ficções  divulgadas  entre  dezesseis  e  vinte  e  seis  anos 

depois  do  término  do  conflito,  em  ordem  cronológica,  temos  em  Las  islas a  primeira 

abordagem  do  retorno,  como  um  conflito  não  resolvido.  Esta  necessidade  de  regresso 

acontece  a  partir  de  dois  lugares  diferentes.  Um  corresponde  ao  desejo  físico  e  está 

relacionado à não aceitação da derrota. O outro obedece a uma necessidade psicológica, como 

única  forma  de  dar  fim às  consequências  do  pós-guerra.  No  romance,  a  recuperação  do 

território se reflete no agrupamento de ex-combatentes que procuram o diário pessoal de um 

major,  onde estariam as chaves da retomada.  Felipe Félix,  protagonista da ficção,  mesmo 

olhando com certo desdém os projetos do agrupamento, não consegue deixá-lo para trás e, nos 

momentos críticos da história, recorre a seus integrantes em busca de ajuda. Enquanto isso, 

Felipe Félix acompanha os planos da retomada, que incluem uma maquete das ilhas com o 

mínimo dos detalhes, como forma de estar no arquipélago mesmo à distância. Por outro lado, 

o retorno psicológico do personagem e, com ele, o fim do conflito emocional que significou 

sua participação na guerra, acontecem na forma de lembranças recorrentes e culminam em 

uma das últimas cenas da narração, quando Felipe, em uma espécie de alucinação provocada 

por uma droga que lhe fora injetada, reencontra-se, pela última vez, com seus companheiros 

de trincheira.

Estas  aproximações  à  questão do retorno ocorrem sempre a  partir  do presente 

narrativo, em 1992, dez anos depois da guerra. Até então, o período de pós-guerra tinha sido 

suficiente para gerar este tipo de conflito nos ex-combatentes que, presos a esta situação, se 

debatem entre um passado que os atormenta e, ao mesmo tempo, os projeta em direção a um 

futuro  utópico.  As  Malvinas  transformam-se,  assim,  em  pura  ausência  e  se  constituem, 

apenas, através da memória, da imaginação e do desejo.
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Em Fuckland, filme que segue a Los chicos de la guerra, o retorno, por fim, se faz 

realidade. Aproveitando a autorização oficial dada aos argentinos para irem às ilhas, a partir 

de 1999, o protagonista viaja ao território perdido. A viagem, longe de ser apenas uma visita 

(mesmo que seja vista como tal aos olhos das autoridades), tem dois objetivos bem claros: por 

um lado, realizar o próprio filme e, por outro, como argumento cinematográfico, reconquistar 

as ilhas. Desta forma, mais uma vez ficção e realidade se entrecruzam posto que, separar uma 

da  outra,  seria  impossível.  Acontece  que,  para  que  a  proposta  do  filme  faça  sentido,  é 

necessário que seja rodado nas ilhas, pois, caso contrário, não passaria de uma ideia absurda, 

visto  que,  diferentemente  das  demais  ficções,  esta  viagem  é  posterior  ao  conflito.  Isto 

significa que, enquanto as outras procuravam reconstruir o fato histórico,  Fuckland dialoga 

com a História e dá um passo a frente. Assim, o presente narrativo coincide em sua totalidade 

com o presente histórico e neste se apoia para fazer sentido. Tanto dentro, quanto fora da 

ficção, a filmagem é feita com uma câmera oculta, devido à proibição do uso deste tipo de 

recurso, sem autorização prévia. O filme se configura, então, como metaregistro clandestino 

das proezas de seu herói.

O filme de Márques torna-se significativo como proposta formal. A escolha do 

Dogma 95 como modo de representação e algumas marcas documentárias, que percorrem as 

cenas, acrescentam um alto grau de veracidade à narrativa fílmica. De todas as personagens 

que nele aparecem, somente os nomes do protagonista e de sua “vítima”, Fabian Stratas e 

Camila Heaney, respectivamente, coincidem dentro e fora da ficção. Ambos são também os 

únicos atores. Os demais participantes são habitantes da ilha, registrados pela câmera sem 

aviso prévio.

A ficção seguinte é o filme Iluminados por el fuego, que chega aos cinemas em 

2005. A vinte e três anos do conflito, o longa trata do problema do retorno sob a perspectiva 

do protagonista que, a partir do suicídio de um ex-companheiro de combate e das traumáticas 

lembranças da guerra, decide voltar às Malvinas para saldar esta dívida pendente e, assim, 

encerrar o pesadelo que o conflito ainda produz nele.

Neste  contexto,  o  jovem  se  confrontará  com  dois  retornos  diferentes:  um, 

inevitável e muito sofrido, tecido pelas recordações e, outro, que acontecerá próximo ao final 

do filme, quando o personagem irá  às Malvinas deixar  uma medalha do amigo morto na 

trincheira compartilhada por ambos os soldados. Assim, o primeiro retorno se configurará, 

como  é  constante  nas  ficções  estudadas,  como  uma  denúncia  e  funcionará  como  uma 
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reconstituição pessoal da guerra. Sua importância reside, justamente, em compartilhar desse 

traço comum às obras,  que fará com que uma narrativa individual  ganhe a força de uma 

experiência compartilhada. Neste sentido, o filme de Bauer torna-se emblemático, posto que 

sua chegada ao público motivou intensas discussões em diversos grupos de ex-combatentes, 

que se dividiram entre  os  que acusavam de falsa  a  versão da guerra  recriada no longa e 

aqueles que, a partir  da estreia de  Iluminados por el  fuego,  fizeram denúncias formais de 

abusos contra as Forças Armadas Argentinas82.

Por outro lado, como em Fuckland, o segundo retorno será real: Esteban viajará 

efetivamente ao arquipélago, onde se desenrolarão as últimas cenas da filmagem. Ficção e 

história convergem, uma vez mais, como se só em conjunto fossem capazes de reconstituir o 

passado.  Talvez,  pela  proximidade  dos  acontecimentos,  ainda  não  seja  preciso,  para  os 

argentinos, identificar os contornos do confronto, senão através da mistura entre experiência e 

imaginação.

A última obra em que será observada a necessidade do retorno é  Cuando te vi  

caer. Neste caso, por ser o protagonista o filho de um ex-combatente, o conflito terá outra 

configuração e acontecerá de duas maneiras diferentes. Por um lado, a guerra voltará na forma 

de pequenas histórias que os pais contarão a Lautaro procurando, assim, conquistar o carinho 

do  menino.  Cabe  lembrar,  que  estas  histórias  serão  uma versão  idealizada  do  conflito  e 

responderão  a  interesses  bem  específicos  sem  qualquer  compromisso  testemunhal.  Até 

porque, como foi mencionado antes, serão meras invenções. Por outro lado, a guerra retornará 

através  de  suas  consequências  na  reinserção  de  Francisco  na  sociedade,  provocando  em 

Lautaro  a  releitura  de  seu  passado  familiar.  Desta  forma,  a  testemunha,  e  com  ela  seu 

testemunho, terá seu lugar ocupado não pelo ex-combatente, mas pelo filho de um deles, que, 

como tal, narrará o pós-guerra a partir do seu lugar de fala.

Ainda sobre a questão da testemunha, gostaria de trazer uma reflexão com base 

em Beatriz Sarlo (2007). Para a pensadora argentina, o sobrevivente de uma tragédia que tem 

82 Algumas declarações contrárias ao filme podem ser encontradas no site  Radio Cristiandad,  na matéria  La 
verdad sobre película Iluminados por el fuego (2007), onde se afirma que Edgardo Esteban, em cujo livro o 
longa se baseia, teria mentido e inventado um roteiro, do qual participou, por odiar os militares e a direita, dado 
que seu pai foi assassinado pela Triple A. Sobre as denúncias ao longa, ver  Revelam maltratos a soldados em 
Malvinas (2008). A matéria comenta a publicação de um livro com relatos de 23 testemunhas de abusos em que 
se lê: “A iniciativa de coletar as testemunhas, que mais tarde se converteram em denúncias ratificadas por juízes 
federais, nasceu em consequência do filme  Iluminados por el fuego”.  (Tradução minha de: “La iniciativa de 
recolectar los testimonios, que después se convirtieron en denuncias ratificadas por jueces federales, nació de 
tras ver la película "Iluminados por el fuego", en Corrientes.”)
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na morte de suas vítimas seu traço distintivo se configura como uma testemunha incompleta. 

Como exemplo, a crítica traz o caso dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas. 

A verdade do campo de concentração é a morte em massa, sistemática, e dela 
só falam os que conseguiram escapar a esse destino; o sujeito que fala não 
escolhe a si mesmo, mas foi escolhido por condições também extratextuais. 
Os que não foram assassinados não podem falar plenamente do campo de 
concentração;  falam então  porque  os outros morreram em  seu  lugar.  Não 
conheceram a função última do campo, cuja lógica, portanto, não se operou 
por completo neles. Não há pureza na vítima que tem condições de dizer “fui 
vítima”. Não há plenitude nesse sujeito (Id., Ibid., p.34).

O problema parece estender-se ao evento de Malvinas. Como é possível constatar 

nas ficções, o peso do protagonista em quase todas elas recai sobre o soldado que,  como 

testemunha, conta sua experiência. A morte, clímax da narrativa de um derrotado em campo 

de batalha, transforma o sobrevivente desta guerra também numa testemunha incompleta, pois 

não poderá falar  plenamente de um lugar que não ocupou. Pode-se discutir  que a função 

última do campo de concentração não é a mesma que a do campo de batalha, porque enquanto 

no primeiro o objetivo é o extermínio, no segundo a morte é um meio para alcançar outro fim, 

sendo que este pode variar dependendo do conflito. Não obstante, relacionando os relatos dos 

praças que combateram nesta guerra, tendo como pano de fundo o contexto repressivo vivido 

na Argentina na época, observa-se que tanto no campo do conflito, quanto no continente, a 

tortura e a morte foram comuns. Portanto, não parece excessivo estabelecer um paralelo com 

o exemplo de Sarlo83. Desta forma, poderíamos encontrar, no suicídio cometido por tantos ex-

combatentes84,  a  única  forma  encontrada  pelos  soldados  de  completar  seu  relato  e  de 

reencontrar-se, nessa viagem definitiva, com o território de onde foram expulsos.

Para concluir  o tópico do retorno,  assinalarei  algumas particularidades sobre o 

espaço físico, palco da guerra, e que, na ficção assume um valor especial: as ilhas. Quando se 

contempla este território sob a perspectiva da sua simbologia, percebe-se, claramente, que esta 

não  coincide  com  aquela  recriada  nas  obras  aqui  analisadas.  Jean  Chevalier,  em  seu 

Diccionario de los símbolos (1986), afirma que esta área, “onde só se chega pelo mar ou pelo 

ar,  é  por  excelência  o  símbolo  de  um centro  espiritual,  e  mais  precisamente  do  centro 

83  O mesmo estudo de Sarlo culmina em uma análise dos campos de extermínio dirigidos pela Ditadura Militar 
na Argentina.

84 Segundo  dados  do  Centro  de  Ex  Soldados  Combatentes  em  Malvinas  de  Corrientes  (La  guerra  y 
consecuencias sobre los argentinos que combatieron en Malvinas, s/d), o número de suicídios de soldados 
argentinos após a guerra é semelhante ao de número de mortes ocorridas em combate, alcançando ao redor de 
500 vítimas em cada caso.
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espiritual  primordial”85 (p.  594).  Tal  representação  simbólica  é  reforçada  por  sua 

inacessibilidade e, portanto, por sua incorruptibilidade. Ainda segundo o filósofo francês,

A ilha é um mundo reduzido, uma imagem do cosmos completa e perfeita, 
porque  apresenta  um valor  sagrado concentrado.  A noção associa-se,  por 
esse viés, à de templo e de santuário. A ilha é simbolicamente um lugar de 
escolha, de ciência e de paz, em meio à ignorância e à agitação do mundo 
profano86 (Id., Ibid., p. 596).

Por este mesmo motivo, várias culturas identificaram nesse tipo de acidente geográfico 

o  paraíso,  como,  por  exemplo,  a  muçulmana,  a  chinesa,  a  japonesa  e  a  tolteca.  Cabe 

acrescentar  neste  grupo  a  irlandesa,  que  considerava  as  ilhas  Brazil,  próximas  ao  seu 

território, no Atlântico, como míticas ou "ilhas afortunadas", conforme identificadas no mapa 

de Fra Mauro, de 1459.

No entanto, sob o ponto de vista prático e não simbólico, a Argentina não tem uma 

boa relação histórica com ilhas. Segundo indica o anexo da Wikipédia em espanhol, Islas de 

Argentina (2012), de um total de 127 que o país entende como próprias, 98 estão em litígio 

(74 com o Reino Unido e 24 na Antártica). Além disso, o país é basicamente continental e 

todas as suas ilhas são de pequeno porte. As únicas exceções são a da Província da Tierra del  

Fuego,  cuja  superfície  divide  com Chile,  e  a  das  duas  grande  ilhas  do  arquipélago  das 

Malvinas – Gran Malvina e Soledad. A reconstrução do território feita pelas ficções estudadas 

aqui parece corroborar esta tradição, pois nelas, a ocupação temporária não corresponde com 

a construção simbólica proposta pelo dicionário de Chevalier. É verdade que as obras tratam 

de uma guerra e, portanto, se espera a reconfiguração de um cenário trágico. Não obstante, em 

todos  os  casos,  exceto  em  Fuckland,  que  não  reconstrói  a  guerra,  as  ilhas  com  suas 

características climáticas e geográficas são apresentadas como um dos principais obstáculos 

para os soldados. Observemos cada caso.

Los Pichiciegos se desenrola, praticamente, todo nas Malvinas e é ali, na própria 

ilha,  de  onde  só  se  sai  através  da  navegação  ou  do  vôo,  conforme  Chevalier,  que  seus 

protagonistas serão forçados a se esconderem embaixo da terra, lá permanecendo até o final 

do conflito, posto que não existe outra forma possível de deserção. O arquipélago funciona, 

85  “a donde no se llega más que al término de una navegación o de un vuelo, es por excelencia el símbolo de un 
centro espiritual, y más precisamente del centro espiritual primordial."

86  “La isla es un mundo reducido, una imagen del cosmos completa y perfecta, porque presenta un valor sacro 
concentrado. La noción se une por ahí  a la de templo y santuario. La isla es simbólicamente un lugar de 
elección, de ciencia y de paz, en medio de la ignorancia y la agitación del mundo profano."
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assim, como uma prisão,87 para onde os praças são levados à força e de onde só sairão mortos 

ou derrotados. Em Los chicos de la guerra, Las islas e Iluminados por el fuego, as Malvinas 

também são sinônimo de dor e sofrimento. Em todos os casos (também em Los pichiciegos), 

pouco se sabe sobre a parte urbana do território. A ação acontece, quase a todo o momento, na 

área em que estão os soldados argentinos,  incluindo as  trincheiras.  Duas  das seis  ficções 

incluem cenas factuais em relação às ilhas: os argentinos voltam ao território em vôos que 

partem do Chile.  Fuckland  é a única obra em que as ilhas são apresentadas como território 

inglês. O protagonista é apenas um argentino que não procurará causar nenhum transtorno 

aparente no local. O lado documentarista do filme permitirá que, seguindo as aventuras do 

mágico, o público faça um percurso quase turístico pela região. Fica a sensação, depois de ver 

o  longa,  que  as  Malvinas  não  são  argentinas  e  que  seus  habitantes  não  tem  qualquer 

necessidade ou interessem em virem a ser argentinos.

Encerrarei, por fim, este tópico com a descrição de uma cena de uns dos filmes 

que, de alguma maneira, dialoga com um trecho do livro de Chevalier. No longa Iluminados 

por  el  fuego,  em certo  momento,  vê-se um pequeno grupo de soldados  que,  dando clara 

demonstração de estar padecendo de frio e cansaço, recebe uma reprimenda de um superior, 

que diz,

Não vejo fibra. Não vejo moral. Vejo um bando de praças mortos de frio e de 
medo, que não entendem nada. Que não querem acreditar que vamos ganhar 
esta guerra. […] Se pensassem um pouco perceberiam que já estamos aqui 
há  dois  meses,  preparando  nossas  defesas...  hein?  Preparando 
cuidadosamente  nossas  defesas.  […]  Eles,  ao  invés  disso,  pensem bem, 
passaram este tempo dentro dos barcos. Imaginem o desgaste que têm! Vir 
de barco de tão longe, para entrarem nestas ilhas desconhecidas. Por favor! 
Eles  não  têm a  menor  ideia  de  onde  estão  entrando.  Nem sequer  estão 
adaptados ao frio […] Não, soldados, não estou nem ai para os  gurkas88. 
Esses caras estão mortos, desde antes de vir. Irão embora da mesma forma 
que vier...89 (PREMIO ARGENTORES, p. 267).

87 Quando se fala de ilhas e de prisões, é quase inevitável pensar Alcatraz e Guantánamo.
88 Tropas de combate a serviço da Inglaterra.
89  No veo fibra. No veo moral. Veo tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo, que no entienden nada. 

Que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. […] Si pensaran un poquito se darían cuenta de que 
nosotros llevamos dos meses acá, preparando nuestras defensas...  eh? Preparando cuidadosamente nuestras 
defensas. […] Ellos, en cambio, piénsenlo bien, se han pasado  este tiempo dentro de los barcos. ¡Imagínense 
el desgaste que tienen! Venir en barco desde tan lejos para meterse en estas islas desconocidas. ¡Por favor! No 
tienen idea en la que se están metiendo. Ni siquiera están adaptados al frío […] No, soldados, me cago en los 
gurkas. Esos tipos están muertos de entrada. Se van a ir como vinie...
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O discurso é interrompido, quando os praças que fazem a guarda alertam gritando 

sobre a aproximação de um ataque aéreo. Os soldados, junto com seus superiores, devem 

romper a pequena formação e se jogar no chão, para evitarem a morte. Enquanto isso, um 

avião inglês bombardeia uma pequena base argentina e a destrói com facilidade, deixando em 

evidência o absurdo das palavras do militar latino-americano.

Por outro lado, o dicionário de símbolos90, ainda no verbete correspondente à ilha, 

indica:

 

Parece,  no  entanto,  que  a  ilha  por  excelência  tenha  sido  Grã  Bretanha, 
porque era onde, segundo César (e os textos irlandeses), os druidas iam, para 
aperfeiçoar  sua  instrução,  adquirir  a  ciência  sagrada  e  consolidar  sua 
ortodoxia doutrinal. […] [A ilha] representa um centro primordial, sagrado 
por  definição,  e  sua cor  fundamental  é  o branco.  O antigo nome de Grã 
Bretanha é Albión, a branca91 (Cita, p. 596).

4.3 O INIMIGO

O último aspecto a ser comentado é o do tratamento do conceito de inimigo nas 

ficções. O interesse em abordar este tópico prende-se ao que entendo ser um deslocamento 

entre quem se espera que ocupe este lugar em narrativas ficcionais, e quem efetivamente o 

exerce no  corpus da pesquisa.  Assim, em um primeiro momento,  trarei  uma definição do 

conceito para, em seguida, entrar no caso pontual de cada uma das obras.

Para definir o termo, me apoiarei no livro O inimigo no direito penal, do professor 

Eugenio Raúl Zafarroni (2007), que examina o que considera a “essência do inimigo”, como 

parte da sua reflexão sobre o entendimento desta figura no direito. Segundo o jurista, quem 

trabalhou o assunto com maior coerência foi o alemão Carl Schmitt que, por sua vez, baseou 

suas ideias no direito romano, para quem o inimigo

90  Dado o caráter eurocêntrico da obra do francês, sua afirmação deve ser tomada com cuidado (Continuaria 
sendo Grã Bretanha a ilha por excelência se o dicionário fosse obra de um latino-americano ou, em câmbio, 
este lugar estaria ocupado por Cuba o alguma das ilhas do Caribe?).

91  Tradução minha de: “Parece que sin embargo la isla por excelencia haya sido Gran Bretaña, porque es allí 
donde, según refiere César (y los textos irlandeses), los druidas iban a perfeccionar su instrucción, adquirir la 
ciencia sagrada y consolidar su ortodoxia doctrinal. […] [La isla] representa un centro primordial, sagrado por 
definición, y su color fundamental es el blanco. El antiguo nombre de Gran Bretaña es Albión, la blanca.”
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[...] não é qualquer sujeito infrator, mas sim o Outro, o estrangeiro, e basta, 
em sua essência, que seja existencialmente, em um sentido particularmente 
intensivo,  de  alguma  forma  outro  ou  estrangeiro,  de  modo  que,  no  caso 
extremo,  seja  possível  ocorrer  com  ele  conflitos  que  não  podem  ser 
decididos  nem  através  de  um  sistema  de  normas  pré-estabelecidas  nem 
mediante a intervenção de um tertius descomprometido e, por isso, imparcial 
(Id. Ibid.).

Esta acepção remontaria à distinção feita pelos romanos entre inimicua e hostis,  

sendo o primeiro, o inimigo pessoal e o segundo o inimigo político, sobre quem recairia “a 

possibilidade  da  guerra  como negação absoluta  de  o Outro  ser  ou  realização  extrema da 

hostilidade” (Id., op. cit.). Desta forma, o estrangeiro representa a maior fonte de incômodo 

para o poder, uma vez que, por ser desconhecido, inspira desconfiança e, portanto, perigo. 

Além disso, o estrangeiro apresenta a particularidade de não ser compreendido, por falar outra 

língua, o que impede a comunicação.

Como é possível constatar, não pareceria difícil identificar o sujeito inimigo nas 

ficções  analisadas  aqui,  dado  que  estas  procuram  reconstruir  os  acontecimentos  e  as 

consequências de um conflito bélico entre dois países. Desta forma, seria de esperar que estas 

traduções,  produzidas  por  argentinos,  encontrassem nos  ingleses  o  inimigo  natural.  Tudo 

indicaria esta tendência. Observemos o trecho de Zaffaroni, abaixo:

O conceito mesmo de inimigo introduz de contrabando a dinâmica da guerra 
no Estado de direito, como uma exceção à sua regra ou princípio, sabendo ou 
não  sabendo  (a  intenção  pertence  ao  campo  ético)  que  isso  leva, 
necessariamente, ao Estado absoluto, porque o único critério objetivo para 
medir a periculosidade e o dano do infrator só pode ser o da periculosidade e 
do dano (real e concreto) de seus próprios atos, isto é, de seus delitos, pelos 
quais deve ser julgado e, se for o caso, condenado conforme o direito. Na 
medida em que esse critério objetivo é abandonado, entra-se no campo da 
subjetividade arbitrária do individualizador do inimigo, que sempre invoca 
uma necessidade que nunca tem limites (Id. Ibid.).

No  entanto,  como  já  foi  comentado  em  outros  momentos,  nas  ficções 

contempladas  aqui,  o  inimigo  muda  claramente  de  rosto,  devido,  certamente,  à  denúncia 

interna que as traduções pretendem construir. Vejamos cada caso.

Entre as obras que reconfiguram a guerra, a mais particular, neste aspecto, é Los 

pichiciegos.  Nela,  tudo o que está  ao redor dos  pichis é  visto por  eles  como inimigo.  O 

exército  argentino,  de  onde  desertam,  é  o  mais  temido:  ninguém ali  pode  identificá-los, 

porque  seriam presos,  torturados  e  possivelmente  assassinados.  As  ilhas  são  um inimigo 
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natural, com sua geografia e clima implacáveis. E os ingleses, inimigos a priori, também são 

temidos, mesmo sendo com quem o grupo mantém certo diálogo. Desta forma, o destino dos 

soldados é a toca, onde ficarão por opção e por falta de alternativas.

Ainda neste grupo de ficções, Los chicos de la guerra, Las islas e Iluminados por 

el  fuego  apresentam  dois  inimigos  claros:  o  exército  argentino,  durante  a  guerra,  e  as 

consequências do conflito,  a posteriori.  Nas três obras, a presença dos ingleses é nula ou 

quase nula. Na primeira, aparecem apenas nas cenas da rendição e não mostram qualquer 

traço  de  agressividade.  Na  segunda,  o  momento  em  que  aparece  um britânico  vale  um 

comentário. A cena é a seguinte: estando, também, os personagens na hora da rendição, os 

ingleses pegam as armas dos praças  argentinos.  Entre estes há um superior que não quer 

entregar seu armamento, para não ficar desarmado na frente de seus soldados, pois temia a 

represália,  já que dias antes torturara  um de seus homens.  O inglês  insiste que o rebelde 

entregue seu rifle, mas o argentino resiste. Ambos se entendem por gestos, pois desconhecem 

a língua do outro. Intervém o protagonista, o único que sabe inglês naquela situação, e a cena 

prossegue:

- English? One of you? Somebody speak English?
Me  levam  para  um  canto,  onde  vinte  argentinos  se  encolhem  no  chão 
custodiados  por  quatro  ou  cinco  ingleses  que  fumam  sentados  sobre  as 
rochas, os rostos transtornados cobertos de lama, betume e cinzas. Só um, 
com aspecto de cabo ou sargento, está parado, discutindo com um oficial 
argentino de uniforme impecável. Verraco.
-  Tell me what this asshole wants before I lose my fuckin'  patience  – me 
disse. Traduzi em parte.
- A arma, diga a ele que não pode tirar a arma de mim – suplicou, sem me 
olhar, devido à histeria, olhando o tempo todo o inglês.
- And why is that? – perguntou o inglês, quando eu repeti para ele.
- Ele quer saber por que.
Verraco  olhou  para  mim  desta  vez,  aparentemente  sem  me  reconhecer 
desviou o olhar, tentando me afastar de sua companhia, sussurrando.
- Diga pra ele que para manter a disciplina de nossos soldados, que... que em 
todo caso dou pra ele se me separam, porque não podem me deixar entre 
voc... no meio deles, desarmado, entenda, sou um oficial...
Entendi.  O filho  da  puta  estava  aterrorizado ante  a  possibilidade  de  que 
desarmado, a gente acabasse com ele, assim que os ingleses nos dessem as 
costas. Estava certo, eu teria sido o primeiro.
- He says yes if you blow him.
O inglês largou uma gargalhada, e sem parar de rir deu uma pancada com a 
culatra da arma no saco dele, tão forte que o superior caiu de joelhos. Em 
seguida, enfiou o cano do SLR até o esôfago, e apoiou o dedo no gatilho. 
Verraco assistiu à cena com olhos arregalados.
- Tell him what to do if he wants my finger off the trigger.
Verraco disse que sim com a cabeça, quando eu traduzi, gritando para que 
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todos  pudessem  ouvir,  e  sem  duvidar,  começou  uma  das  felações mais 
entusiasmadas que eu já tinha visto, enquanto do grupo que estava no chão 
se ouviam palmas e gritos:  Vai,  inglês! Atira! Foi  preciso afastar  Verraco 
com a bota, para que soltasse92 (GAMERRO, p. 463).

A passagem, além de servir como exemplo claro do poder do tradutor (Félix é a 

única ponte entre o inglês e o argentino. Ambos sabem disso e, portanto, acreditam piamente 

em sua tradução. A fala, e com ela a verdade, passa a ser exclusivamente do tradutor), ilustra o 

papel do inimigo na obra de Gamerro. No filme de Bauer, último deste grupo de ficções que 

reconstroem a guerra, mais uma vez os soldados argentinos devem resistir aos embates contra 

seu pior oponente, que, a partir do seu lugar de poder, os maltrata como hostis. Os ingleses, 

por sua vez, não aparecem no filme mais que elipticamente, nas cenas noturnas do combate 

final.  Assim,  nas quatro narrativas mencionadas,  pode-se dizer  que o inimigo primeiro (o 

exército inglês) joga limpo, pois não faz nada fora do esperado em um contexto como o 

reconstruído.

Dentro do outro grupo de obras, as que não reconstroem o conflito armado, o 

inimigo tem diferentes configurações. Em Fuckland, está ausente. Não há ingleses nas ilhas, 

apenas  kelpers e  estes  nunca  foram vistos  como hostis  pelos  argentinos,  nem antes,  nem 

durante, nem depois da guerra. Já em Cuando te vi caer, o inimigo parece ser a própria guerra 

e suas consequências, que produzem a catástrofe do protagonista e do seu núcleo familiar.

Cabe  perguntar,  finalmente,  por  que  a  maioria  das  ficções  escolheu  como 
92  Tradução minha de: “- English? One of you? Somebody speak English? 

Me llevan hasta un costado, donde veinte argentinos se acurrucan en el suelo custodiados por cuatro o cinco 
ingleses que fuman sentados sobre las rocas, las caras desencajadas cubiertas de barro y betún y cenizas. Uno 
sólo, con pinta de cabo o sargento, está parado, discutiendo con un oficial argentino de uniforme impecable. 
Verraco. 
- Tell me what this asshole wants before I lose my fuckin' patience -me dijo. Traduje en parte.
- El arma, dígale que no me puede sacar el arma -rogó sin verme de la histeria, mirando todo el tiempo al 
inglés. 
- And why is that? -pregunto el inglés cuando se lo repetí. 
- Quiere saber por qué. 
Verraco me miró esta vez, aparentemente sin reconocerme desvió la mirada, tratando de llevarme a un lado, 
susurrando. 
- Dígale que para mantener la disciplina de nuestros soldados, que... que en todo caso se la doy si me separan, 
porque no pueden dejarme entre ust... entre ellos desarmado, entiende, soy un oficial...
Entendí. El hijo de puta tenía terror de que desarmado lo mataríamos apenas los ingleses nos dieran la espalda. 
Tenía razón, yo hubiera sido el primero. 
- He says yes if you blow him.
El inglés largó una carcajada, y sin parar de reírse le metió un culatazo en los huevos que lo puso de rodillas.  
Acto seguido le metió el caño del SLR hasta el esófago, y apoyo el dedo en el gatillo. Verraco aguantó las 
arcadas con ojos desorbitados. 
- Tell him what to do if he wants my finger off the trigger.
Verraco asintió cuando le traduje, a los gritos para que todos pudieran oír, y sin dudarlo empezó una de las 
fellatio mas entusiasta que yo hayas visto, mientras desde el grupo en el suelo sonaron algunos aplausos y 
varios gritaron: ¡Dale, inglés! ¡Tirá! Tuvo que empujarlo con la bota para que soltara.”
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antagonista o exército que, supostamente, deveria proteger seu país. Talvez a resposta esteja 

no  fato  de  o  acontecimento  traduzido  encerrar  um período  de  seis  anos  de  repressão  e 

violência perpetradas pela mesma instituição argentina que conduziu a nação e esteve à frente 

da tentativa de recuperar o arquipélago. Nas décadas posteriores e como fruto de um processo 

de amadurecimento democrático, o Processo de Reorganização Nacional (como o governo de 

fato  autodenominou  sua  administração)  foi  fortemente  revisado  e  questionado  pelos 

argentinos.  Dentro  deste  contexto,  as  obras  possibilitariam  uma  nova  leitura  da  história 

conduzida a partir de um espaço marginal, porém dotado de amplo poder de divulgação, como 

é o da ficção.

Para concluir o capítulo, abordarei os três filmes e os três romances, tomando por 

base alguns conceitos dos Estudos da Tradução, procurando compreender as seis obras como 

recriações  sujeitas  a  contextos  sócio-históricos  específicos  e  a  estratégias  tradutórias 

excludentes, uma vez que toda escolha implica exclusão, e entendendo que, por sua vez, as 

ficções  fazem  parte  de  um  emaranhado  discursivo  com  o  qual  dialogam,  produzindo 

diferenças.

Sobre a primeira questão, relacionada às traduções como parte do sistema literário 

e suas relações com outros sistemas semióticos, é possível afirmar que, conforme mencionado 

nas diferentes análises feitas ao longo da tese, as ficções do corpus são produto dos diversos 

momentos  em que  foram traduzidas.  Neste  sentido,  podemos  levar  em consideração  três 

aspectos que fundamentariam a tradução do fato histórico em cada um dos casos: o contexto 

sócio-político, as idades dos autores no momento da guerra e da produção da obra e o tempo 

transcorrido entre a guerra e a publicação das ficções.

Com relação ao primeiro, a luta entre os sistemas político, cultural e econômico 

para  ocupar  o  centro  do  polissistema  e,  assim,  determinar  suas  normas  internas  de 

comportamento, teria sido determinante ao longo das três décadas de produção das obras em 

foco. Enquanto as primeiras duas obras chegaram ao público em um momento de transição 

entre  ditadura  e  democracia,  as  outras  quatro  surgiram em um contexto  de  fortes  traços 

neoliberais. Duas delas,  Las islas e Fuckland,  foram concomitantes à crise sócio-econômica 

que afetou  a  Argentina no final  do milênio,  e  as  outras  duas,  Iluminados por  el  fuego  e 

Cuando te vi caer, à retomada kirchnerista que incluiu uma forte revisão histórica e conviveu 

com a onda mais significativa de governos de cunho socialista no continente, nas últimas 

décadas.
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Com relação às idades dos autores no momento da guerra e da produção da obra, a 

diferença geracional entre eles motivou diversos pontos de vista na releitura do fato. A ampla 

faixa etária entre o de maior e menor idade (ver tabela no terceiro capítulo) corresponderia às 

três gerações contemporâneas não só do conflito, como testemunhas do pós-guerra. Assim, 

poderíamos agrupar as produções da seguinte forma: entre os pais dos combatentes, as obras 

de Fogwill e Kamin; entre os soldados, as de Gamerro, Márques e Bauer; e entre os filhos dos 

combatentes,  a  de  Basualdo.  Entendo  que  este  dado  é  significativo,  pois  cada  um  dos 

tradutores lidou com o conflito tanto a partir de sua experiência de vida por ocasião da guerra, 

quanto a partir de traduções indiretas que dela recebeu. Isto implica, certamente, aceitar que o 

autor é, inevitavelmente, responsável direto pela sua obra, com todas as implicações que a 

afirmação acarreta. Sobre esta questão e suas relações com a voz narrativa, vale lembrar José 

Saramago (1999?), quando indica que 

[...] a identidade real da voz narradora que veicula, tanto nos livros que tenho 
escrito quanto nos que li até hoje, aquilo que derradeiramente creio ser, caso 
por caso, e quaisquer que sejam as técnicas empregadas, o pensamento do 
autor, o seu próprio, pessoal (até onde é possível sê-lo), ou, acompanhando-o 
misturando-se  com ele,  informando-o  e  conformando-o,  os  pensamentos 
alheios,  históricos  ou  contemporâneos,  deliberadamente  ou 
inconscientemente tomados de empréstimo para satisfação das necessidades 
da narração. E também me pergunto se a resignação ou a indiferença com 
que  o  autor,  hoje,  parece  aceitar  a  "usurpação",  por  um  narrador 
academicamente  abençoado,  da  matéria,  da  circunstância  e  do  espaço 
narrativos que em tempos anteriores lhe eram exclusiva e inapelavelmente 
imputados,  não  será,  no  fim de  contas,  uma  expressão,  mais  ou  menos 
assumida, de um certo grau de abdicação, certamente não só literária,  de 
responsabilidades que lhe seriam próprias.

A terceira questão, isto é, o tempo transcorrido entre a guerra e a publicação das 

ficções, está relacionada com as duas anteriores. Quanto maior o tempo transcorrido entre o 

conflito e a publicação das obras, maior é a liberdade de expressão para seus autores, no que 

tange à informação direta e indireta sobre o evento. Como acontece com toda tradução, o 

passar do tempo exige, devido às mudanças da comunidade interpretativa a que vai destinada, 

uma nova releitura do texto de partida e, com ela, uma atualização do texto de chegada.

As  estratégias  tradutoras  de  domesticação  e  estrangeirização  adotadas  pelos 

romancistas e diretores, para reconstruir o fato histórico, podem ser deslocadas da seguinte 

forma:  as  opções  de  domesticação  correspondem  às  formas  de  poder  dominantes  no 

polissistema local no momento da tradução; as escolhas que correspondem à estrangeirização 
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priorizam a voz da periferia. Assim, uma narrativa ficcional domesticadora funciona como 

reafirmação de um discurso que já circula na cultura de chegada, com tendência a propiciar a 

estabilidade  sistêmica,  ao  tempo  em que  apaga  a  voz  do  tradutor.  Por  outro  lado,  uma 

narrativa  estrangeirizante  promoverá  a  desestabilização  do polissistema93 ao  oferecer  uma 

versão que se opõe à oficial, ao tempo em que evidencia a voz do tradutor e seu lado autoral. 

Além disso, as obras que compõem o corpus desta pesquisa não têm a autoridade 

das narrativas históricas, por se tratarem de ficções. Não entanto, isto não implica que, como 

tal,  não  se  configurem  como  formadoras  de  verdades,  conforme  discutido  no  primeiro 

capítulo. Prova disso são as inúmeras narrativas épicas imperiais e nacionais difundidas em 

grandes epopeias, como Odiseia, Os Lusíadas e El cantar de Mio Cid ou, mais recentemente, 

em numerosos filmes estadunidenses que reconstroem fatos históricos com claras intenções 

nacionalistas. Apesar de narrativas dessa natureza comprovarem a íntima relação entre ficção 

e  poder,  não  impedem  que  a  produção  artística  se  configure  como  um  espaço  de  livre 

expressão, como se constatou nos casos dos grandes êxodos artísticos e intelectuais ao longo 

das últimas ditaduras latino-americanas, quando a liberdade da criação artística for cerceada 

pelas ditaduras.

4.4 O PERFIL DAS TRADUÇÕES

Passemos, agora, à análise das ficções, no sentido de identificar aquelas de perfil 

domesticador e as estrangeirizantes.

Entre as seis ficções, parece haver uma tendência estrangeirizante que obedece à 

necessidade de denúncia presente na maior parte dos casos. No entanto, como nem todas as 

traduções apresentam versões atualizadas do fato de partida,  esta tendência inclina-se,  em 

determinados momentos, para a domesticação. Observemos cada caso, para entender melhor a 

afirmação.

 Los pichiciegos, de Rodolfo Fogwill é, talvez, a ficção mais estrangeirizante de 

todas. Sua tradução da guerra é, sem dúvida, a mais violenta. A verdade que ela produz foge a 

tal ponto do que pode ser esperado de uma reconstrução deste tipo, que a própria obra precisa 

justificar-se como não-verdade em seu paratexto. Por isso, o autor registra na capa traseira 

que os rascunhos do livro “circularam entre críticos e editores antes da rendição argentina de 

93 Parafraseando Zaffaroni, o inimigo não é qualquer narrativa, mas sim a outra, a estrangeira.
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junho de 1982” e que, na sua primeira edição ele mesmo “mandou imprimir a advertência de 

que  se  tratava  de  um  experimento  ficcional,  feito  antes  dos  primeiros  testemunhos  dos 

combatentes  e  que  não  era  um  romance  contra  a  guerra,  mas  contra  as  modalidades 

dominantes de conceber a guerra e a literatura” (FOGWILL, 2007).

No  entanto,  a  referida  violência  não  precisa  ser  vista,  necessariamente,  como 

negativa. Ao contrário, para as teorias baseadas na reflexão pós-moderna, em se tratando de 

uma tradução, esta seria inevitável. Em Tradição versus transgressão, Kanavillil Rajagopalam 

(2000) afirma que a violência é um traço próprio da tradução e que, portanto, 

[...] toda tradução, e, por que não dizer, todo ato de compreender, passa por 
um ato de violência.  Em outras  palavras,  a  violência  não é  um mal  que 
(infelizmente) atinge a tradução em muitos casos, que, portanto, pode e deve 
ter sido evitada a qualquer custo. Traduzir seria apropriar-se do texto dito 
"original".  E  toda  apropriação,  por  sua  vez,  se  processaria  mediante 
exercício  de  violência.  Longe  de  tentar  eliminar  a  violência  do  ato 
tradutório, ao teórico de tradução caberia perguntar quais as condições que 
propiciaram a  violência  e  quais  as  formas  de  resistência  que  as  vítimas 
oferecem, com ou sem êxito. Ou seja,  a violência da tradução, de toda e 
qualquer  atividade  de  comunicação,  passa  a  ser  uma  questão  a  ser 
investigada e compreendida, e não vista como fonte de embaraço (Id. Ibid. p. 
1).

Assim, se no ano de produção do romance, em 1982, a história oficial sustentava 

uma  verdade  orientada  a  um nacionalismo  irracional,  nacionalismo  este  promovido  pelo 

governo de fato como forma de justificar a guerra, o romance de Fogwill, protagonizado por 

um grupo de jovens soldados que precisa desertar e negociar com o inimigo para sobreviver, 

estrangeiriza o fato histórico de partida por completo.

A estratégia tradutória de Los chicos de la guerra, pela proximidade com o fim da 

ditadura,  também  pode  ser  considerada  estrangeirizante,  na  medida  em  que  a  obra  se 

configura como a primeira denúncia explícita dos abusos sofridos pelos soldados durante o 

conflito.  O longa será  o  último da primeira  etapa  e  inaugurará  a  grande  fase de silêncio 

posterior à guerra. Portanto, mesmo produzida dentro do regime democrático, sua tradução da 

guerra não deixa de ser desestabilizadora e inicia a leitura do período de pós-guerra.

Anos mais tarde, Las islas retoma o conflito. Sua tradução, dezesseis anos após o 

término da guerra, acrescenta algumas informações sobre os traumas dos soldados no pós-

guerra mas, segundo entendo, não realiza uma tradução atualizadora, uma vez que a leitura do 

conflito não conta com informações que já não constem de traduções anteriores. No entanto, é 

inegável que a retomada da questão após mais de uma década é um fato a merecer destaque. A 
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situação, portanto, é a seguinte: mesmo que  Las islas  não atualize o conflito, não por isso 

deixa de ser desestabilizadora. Além disso, defini-la como domesticadora seria um exagero, 

posto que, na época, não havia um discurso dominante a respeito na cultura local e, sim, um 

silêncio  absoluto  sobre  as  Malvinas.  Considero,  portanto,  que,  dada  a  retomada  de  um 

discurso  estrangeirizante  ausente,  a  estratégia  tradutória  de  Gamerro  é  também 

estrangeirizante, pois se configura como denúncia e uma exigência de revisão do passado.

Fuckland deve ser observada sob outro ângulo, pois não traduz o passado, mas 

dialoga com ele. Como aproximaçãodo conflito, sua leitura de cunho nacionalista ainda é 

domesticadora,  posto  que  o  discurso  oficial  sobre  a  guerra,  mesmo em suspenso  após  o 

conflito,  continuava  tendo  esta  tendência.  O  filme  de  Márques  representa,  assim,  um 

parêntese na leitura crítica do acontecimento histórico94, motivado pela autorização dada aos 

argentinos para visitar as ilhas.

As  últimas  duas  obras,  Iluminados  por  el  fuego  e Cuando  te  vi  caer  são 

produzidas em um contexto sócio-político diferente. A narrativa oficial sobre a Guerra das 

Malvinas, a partir da primeira década de 2000, será similar àquela construída pelas ficções 

anteriores. Com a chegada do governo de Néstor Kirchner e sua grande revisão histórica, que 

incluiu a extradição de militares argentinos responsáveis pelo genocídio ocorrido entre 1976 e 

1982, todos os acontecimentos relacionados ao governo de fato vieram à tona. Além disso, em 

abril de 2002, se completavam vinte anos desde a guerra, o que colocou o conflito no centro 

das atenções. Assim sendo, este deslocamento dos sistemas contidos no polissistema principal 

fará com que suas regras de funcionamento interno se modifiquem e, com elas, a forma em 

que deve ser observado.

O longa de Bauer pode ser considerado fundamental no processo de revisão da 

guerra. Baseado nas memórias de um ex-combatente, o filme Iluminados por el fuego realiza 

uma tradução que pode ser localizada na fronteira entre o doméstico e o estrangeiro, por ser 

lançado no momento em que acontecia a transição entre os discursos dominantes sobre a 

guerra  na  cultura  doméstica.  Assim,  a  película  pode  ser  vista  como  domesticadora,  pois 

coincide com a narrativa incipiente, e como  estrangeirizante, pois, dialeticamente, foi um 

significativo provocador da mudança.95

94 O nacionalismo promovido por  Fuckland condiz com o discurso oficial do governo argentino na atualidade 
sobre o território. Só que, neste último caso, estaria em concordância com o trigésimo aniversário da guerra e a 
retomada das discussões sobre a recuperação do território. Isto não significa que as demais ficções analisadas 
não tenham cunho nacionalista (a recuperação das Malvinas é uma constante no discurso pátrio argentino), mas 
não é sobre esse aspecto que se concentram suas traduções.
95 Cabe lembar a onda de denúncias contra as Forças Armadas surgida a partir do filme.
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Cuando te vi caer,  finalmente, de maneira semelhante a  Fuckland,  reescreve o 

conflito sob outra perspectiva. No entanto, nem por isso deixa de reconstruí-lo ao traduzir um 

ângulo do acontecimento  ainda  não explorado pelas  ficções  e  muito pouco lembrado por 

outras  formas  de  representação  sobre  a  contenda.  Assim,  torna-se  difícil  identificar  uma 

estratégia tradutória, posto que não há parâmetros claros de comparação. Tomando as demais 

obras  como ponto  de partida,  a  história  de Lautaro  suplementa  os  rastros  deixados  pelas 

outras narrativas, pois vemos em Francisco, o ex-combatente, uma continuação dos outros 

protagonistas. Desta forma, situando-se a publicação do romance em fins da primeira década 

do novo milênio, diríamos que Basualdo domestica, pois obedece ao discurso dominante. Não 

obstante, ao mesmo tempo, sua tradução tem traços estrangeirizantes, dada a inovação de sua 

denúncia.

Para  concluir,  farei  um  breve  comentário  sobre  as  ficções  como  traduções 

produtoras  de  diferenças.  Conforme  mencionei  anteriormente,  as  teorias  logocêntricas 

entendem a tradução como transportadora de significados estáveis entre textos de diferentes 

línguas.  Esta  concepção  implica  que  tais  significados  tenham contornos  fixos,  pois,  caso 

contrário,  não  poderiam ser  transportados.  Além disso,  o  traslado efetivo  de  significados 

garantiria a equivalência na tradução e, com ela, a certeza de que esta dirá “o mesmo” que o 

texto dito “original”. 

No caso das obras aqui pesquisadas, a equivalência se daria na medida em que as 

ficções narram o fato histórico conforme este aconteceu, apoiando-se por sua vez, neste caso 

específico,  em  narrações  de  testemunhas  diretas.  No  entanto,  as  teorias  de  cunho  pós-

estruturalista que emergiram na segunda metade do século XX, e com as quais concordo, 

discordam  desta  forma  de  ver  o  problema,  entendendo  a  tradução  como  um  processo 

interpretativo e, como tal, de representação subjetiva, a partir de um sujeito singular, único. 

Esta nova perspectiva não só eliminou toda possibilidade de equivalência, dado ao dinamismo 

próprio  do  significado,  como  também  assumiu  que  o  processo  tradutório  implicava  a 

atualização de um texto de partida que era resultado de uma rede instável de enunciados, fato 

que  impossibilitava  o  transporte  de  significados  estáveis  que,  naturalmente,  não  estavam 

presos a lugar nenhum. Pelo contrário, a dinamicidade seria a responsável pela diversidade de 

leituras  interpretativas  que  circulam  nos  diferentes  sistemas,  dentre  os  quais  estaria  a 

tradução. Assim sendo, toda atividade tradutória só poderia produzir diferenças, com a riqueza 

e a “originalidade” que asseguram.
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Como foi possível notar ao longo das análises,  cada tradução construída pelas 

diferentes ficções do mesmo fato histórico respondeu e resultou dos mais variados interesses e 

fatores. Como consequência, suas representações do acontecimento convergiram, em muitos 

momentos,  mas  também se  afastaram em tantos  outros.  Aceitar  a  noção  de  equivalência 

significaria esperar que todas as narrativas coincidissem em sua reconstituição e, quando isso 

não acontecesse, que aquela que se afastasse das demais fosse considerada, consciente ou 

inconscientemente, à margem da verdade. Não obstante, entendendo que a verdade não é um 

valor  a priori e sim uma construção do poder (uma entre tantas outras), acredito que cada 

tradução optou pela sua própria verdade, configurada através da diferença e, portanto,  tão 

incomprovável quanto possível.

Diante de tudo o que foi aqui apresentado, acho que não é necessário esperar que 

“realmente” os soldados de Fogwill tenham morrido na  pichicera,  ou  que o mágico Fabian 

Stratas tenha engravidado a malvinense, ou ainda que Francisco, padrasto de Lautaro, tenha 

cometido suicídio por não conseguir  superar seus traumas de pós-guerra.  Acho, sim, que, 

como dizia no primeiro capítulo, o que de fato importa não é que as histórias nos deem a 

garantia de estarem “baseadas em fatos reais”, mas que, como comenta o filme uruguaio El 

baño del papa (2007), seus fatos sejam lidos como representações reais e somente a sorte 

tenha impedido que acontecessem foram contados como nas ficções.
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CONCLUSÃO

Por meio do trabalho apresentado acima foi possível observar que a ficção pode 

participar, de maneira direta e muito eficientemente, na reconstituição do passado. As seis 

obras  resultaram,  segundo  mostrou  a  análise,  em traduções  atualizadoras  do  evento  cuja 

representação recriou e reinventou o conflito armado. Desta forma, considerando-se o lugar 

específico que ocupa esses tipos de produções, os romances e os filmes se constituíram em 

componentes ativos da escrita do passado. Assim sendo, os resultados alcançados permitem 

chegar às conclusões comentadas a seguir.

Em  seu  artigo  Pós-modernidade  e  a  tradução  como  subversão,  Kanavillir 

Rajagopalan (2000, p.3) propõe a seguinte pergunta: “De que forma os colonizados podem 

oferecer resistência ao assalto incessante às suas liberdades de pensar e serem representados 

de acordo com seus próprios desejos remanescentes?” O linguista indiano e pesquisador no 

âmbito dos Estudos da Tradução procura explicar de que maneira os colonizadores usam a 

tradução para afirmar-se sobre os colonizados. Segundo explica,  no momento em que são 

traduzidos  à  língua  do colonizador,  “os  povos submetidos  à  colonização  são interpelados 

como sujeitos da sua própria fala, propiciando-se-lhes a ilusão de serem donos do próprio 

discurso” (Id., loc., cit.). Diante desta situação, o pesquisador acredita que a melhor forma de 

resistência,  por  parte  dos  colonizados,  está  em alçar  a  própria  voz  oferecendo  traduções 

alternativas de seus textos.  Desta  maneira,  “as novas  traduções  colocariam em cheque as 

representações  feitas  pelos  colonizadores,  as  formas  estereotipadas  e  preconceituosas 

utilizadas pelos mesmos para "reinventar" a cultura dos colonizados ao seu agrado” (Id., Ibid.,  

p.3).

A reflexão de Rajagopalan,  mesmo fazendo referência  a um grupo minoritário 

específico, pode ser aplicada a muitos outros contextos tradutórios. No caso desta pesquisa, 

por exemplo, se aceitarmos que a ficção ocupa um espaço marginal na produção da narrativa 

histórica, a citação do indiano é bastante pertinente. Como mencionava acima, a literatura e o 

cinema há muito tempo dialogam com a história, sendo que este diálogo acontece algumas 

vezes à revelia das instâncias de poder e outras a partir destas. No entanto, quando comparada 

com  a  produção  acadêmica,  a  produção  ficcional  costuma  ficar  relegada  à  periferia.  A 

reconstrução de um fato histórico projetada nos telões, mesmo que seja capaz de influenciar 
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de  maneira  direta  a  forma  em  que  o  acontecimento  é  concebido  pelo  grande  público, 

dificilmente terá a mesma autoridade que a narrativa histórica científica. Por outro lado, é 

necessário ressaltar  que a narrativa acadêmica muito provavelmente não alcance a mesma 

difusão que a ficcional, com a mesma rapidez. Desta forma, pode-se afirmar que o espaço da 

criação  artística  se  constitui  como um lugar  de  enunciação  periférico,  porém,  ao  mesmo 

tempo, eficiente na divulgação de narrativas de grande escala.

Conforme foi observado neste trabalho, as obras analisadas ilustraram a maneira 

como a  ficção,  ao dialogar  com a história,  pode  influenciar  a  reconstituição  de  um fato. 

Produzida,  em  todos  os  casos,  a  partir  do  anonimato96,  as  criações  se  infiltraram,  sem 

autorização prévia, no imaginário do leitor e do espectador com relação à guerra, a ponto de 

provocar  reações  tanto  adversas  quanto  favoráveis  em pessoas  afetadas  diretamente  pelo 

confronto.  Assim sendo,  podemos  encontrar  nessas  seis  traduções,  a  adoção,  com certeza 

involuntária, da atitude de resistência sugerida por Rajagopalan, posto que a representação do 

evento privilegiada pelos escritores e diretores, conforme foi verificado, esteve distante de ser 

promovida  pelo  poder  representado,  neste  caso,  pelo  Estado Nacional.  Se considerarmos, 

ainda, os diferentes contextos sociopolíticos em que foram publicadas as obras, constataremos 

que, em grande parte, “estamos falando de uma situação marcada por um jogo desigual de 

poderes, já que os novos tradutores estariam remando contra a maré formada pelo consenso 

instituído pelos vitoriosos que retêm o direito de escrever a história oficial” (Idem., Ibidem., 

p.3).

Ainda sobre a estratégia tradutória adotada pelos criadores das obras, é possível 

afirmar-se que, na grande maioria dos casos, a opção foi a reconstituição do conflito sob a 

perspectiva  do  lugar  do  mais  fraco.  A  figura  do  ex-combatente  ocupou,  de  forma 

predominante, o espaço central das narrativas, e deu lugar a uma nova tradução da guerra. 

Assim, por meio da ficção, as produções fizeram uma escrita da história “vista de baixo”97, 

reconstruindo o passado através da perspectiva de sujeitos anônimos, ao invés de grandes 

nomes.  Sobre  este  tipo  de  narrativa  e  sua  importância,  o  professor  Jim  Sharpe  (1992), 

comenta dois aspectos relevantes. Por um lado, chama a atenção para o fato do valor desse 

tipo de narrativa ao recordar que nossa identidade histórica “não foi estruturada apenas por 

96 Nenhum dos autores e diretores era conhecido pelo grande público, no momento de publicar seus trabalhos. 
Ainda hoje, eles são identificados apenas por grupos reduzidos de apreciadores do cinema e da literatura.
97  A História vista de baixo é uma forma de reconstituição histórica que procura entender o passado não desde as 
elites mas desde as classes populares.
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monarcas,  primeiros-ministros ou generais” (Idem., Ibidem., p.60). Por outro, destaca que, 

como narrativa histórica “deve ser retirada do gueto (ou da aldeia de camponeses, das ruas da 

classe  trabalhadora,  dos  bairros  miseráveis  ou  dos  altos  edifícios)  e  usada  para  criticar, 

redefinir e consolidar a corrente principal da história” (Idem., Ididem., p.62). Entendo que, em 

sua maioria, as ficções trazem um aporte considerável neste sentido.

Para concluir o trabalho, estabeleço um diálogo final entre os quatro grandes eixos 

que conduziram a tese: tradução, história, ficção e verdade. Conforme discutido no primeiro 

capítulo,  a  ficção  pode  resultar  em  aliada  na  construção  de  “verdades”  históricas.  Isto 

acontece,  paradoxalmente,  devido à natureza da narrativa ficcional  e,  com ela,  a  sua não 

pretensão  à  verdade,  para  além do  seu  próprio  microuniverso.  No  caso  específico  desta 

pesquisa, que trata da recriação de um fato histórico recente, pouco abordado pela narrativa 

escrita  oficial  ou,  melhor,  silenciado  por  esta,  o  papel  da  arte  torna-se  preponderante.  A 

perspectiva  escolhida  pelas  ficções  como  ponto  de  partida  para  a  representação  do 

acontecimento histórico será, dadas as poucas opções, uma das vozes mais ouvidas sobre a 

questão. Por essa razão, devido à ausência de uma narrativa oficial sobre a guerra, os autores 

recorreram a narrativas orais de testemunho98 como fonte de informação sobre o evento e, a 

partir desse lugar, recriaram o conflito. A pergunta que restaria responder é se esta voz parcial 

de uma minoria subalterna, a do ex-combatente, retomada e ficcionalizada pela literatura e 

pelo cinema, pode ser considerada uma tradução “confiável”. Com base em todas as reflexões 

realizadas ao longo da pesquisa, entendo que, em uma rede de relações tão complexa como a 

que configura um polissistema dinâmico,  como é o de uma sociedade ao longo do tempo 

(delimitar e classificar sempre implica uma forma de parcialidade), não nos cabe determinar a 

confiabilidade, ou não, de um produto como uma tradução, uma interpretação de um texto. 

Acho que,  ao invés disso,  é preciso que o analista  observe a  forma como tal  produto se 

relaciona com as diversas forças que compõem o polissistema estudado para, assim, tentar 

compreender melhor o funcionamento da sociedade em questão e a interpretação resultante.

Para concluir, direi que a Guerra das Malvinas, como todo texto de partida, situa-

se, para todos seus efeitos, no período que vai de abril a junho de 1982, em todos aqueles que 

de alguma forma participaram dela;  que ela  só poderá  ser  e  será  reinventada,  através  de 

98 “Ainda hoje a cultura das classes subalternas é […] predominantemente oral” (GIINZBURG, 2006, p.12)
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diferentes traduções do evento; e que cada uma destas traduções será, inevitavelmente, a única 

Guerra das Malvinas que nos resta.
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ANEXOS

ANEXO A – Principais Fatos Acontecidos Na Guerra Das Malvinas Segundo o Jornal Clarín 
e a Emissora BBC

Diario Clarín. Cronologia de la guerra.
Del desembarco a la rendición
2 de abril: Desembarco y toma de las Malvinas. En la acción muere el capitán de corbeta 
Giachino,  primera víctima del conflicto.  En la  Plaza de Mayo se concentran unas 10.000 
personas. Galtieri les habla desde el balcón de la Casa Rosada.  3 de abril: Margaret Thatcher 
envía  una  flota  y  establece  una  zona  de  exclusión  de  200  millas  alrededor  de  las  islas 
Malvinas.  El Consejo de Seguridad de la ONU exige el retiro de las tropas argentinas y el 
inicio de negociaciones.  Mediados de abril: Argentina apela al Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca para frenar un ataque inglés a las islas. Pero EE.UU., que inicialmente 
había actuado como mediador, no respeta el tratado y apoya a Gran Bretaña.  16 de abril: El 
submarino nuclear británico Conqueror llega a la zona de conflicto.  25 de abril: La Task 
Force británica recupera el control de las islas Georgias y captura el submarino Santa Fe.  1º 
de mayo: Comienza la guerra. Bombardeo de la aviación británica sobre la pista de aterrizaje 
de Puerto Argentino.  2 de mayo: El submarino Conqueror hunde al crucero General Belgrano 
que se encontraba fuera de la zona de exclusión.  4 de mayo: Aviones Super Etendard de la 
Aviación Naval impactan con un misil Exocet al HMS Sheffield que queda fuera de combate. 
Se hundiría pocos días después mientras era remolcado hacia las islas Georgias.  6 de mayo:
El peruano Javier Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, propone un plan de paz que
no prospera.  9 de mayo: Dos Sea Harrier hunden al buque argentino Narwal. Bombardeos 
sobre Darwin y Puerto Argentino.  16 de mayo: Aviones Harrier hunden los transportes Río
Carcarañá y Bahía Buen Suceso, de la Armada Argentina.  21 de mayo: Masivo desembarco
inglés en la Bahía San Carlos. La Fuerza Aérea hunde la fragata Ardent y daña cuatro buques. 
23 de mayo: Ataque aéreo y hundimiento de la fragata Antelope. Varios buques son puestos 
fuera de combate.  25 de mayo:  La Fuerza Aérea hunde el destructor Coventry. Un misil 
Exocet de la Aviación Naval hunde el Atlantic Conveyor.  27 y 28 de mayo: Duros combates 
en Darwin y Pradera del Ganso con numerosas bajas. Finalmente, los argentinos se rinden. 30 
de  mayo:  Un  ataque  aéreo  con  misiles  Exocet  ocasiona  graves  daños  al  portaaviones 
Invincible. 1º de junio: Comienzan los ataques por tierra contra las primeras líneas defensivas 
argentinas en Puerto Argentino. 8 de junio: La Fuerza Aérea hunde el transporte de tropas Sir 
Galahad con gran cantidad de hombres a bordo. 9 al 13 de junio: Se pelea cuerpo a cuerpo 
cerca de la  capital.  En Monte Longdon se registran los combates más sangrientos.  11 de 
junio: El Papa Juan Pablo II llega al país. Dos millones de personas se reúnen para orar por la 
paz. 12 de junio: La Infantería de Marina provoca muchas bajas a los Guardias Escoceses y 
Gurkas en Monte Tumbledown. 14 de junio: El gobernador Menéndez firma la rendición de 
la guarnición argentina ante Jeremy Moore, comandante inglés.

Emissora BBC
Falklands war timeline 
2  April,  1982.  Argentina  invades  Falkland  Islands.  The  first  Argentine  troops  land  by 
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helicopter  at  0430 local  time three miles to the southwest  of the Falkland Islands capital 
Stanley. The main force of 1000 troops land two hours later. The 80man garrison of Royal 
Marines is vastly outnumbered and by 0930 the Argentines are firmly in control.  3 April, 
1982.  UN Security Council  demands immediate  withdrawal  of  Argentine forces. 5 April, 
1982.  First  task  force  ships  leave  Portsmouth.  The  decision  to  send  a  task  force  to  the 
Falklands is announced in a news conference by Foreign Secretary Lord Carrington on 2 
April.  Three  nuclear  submarines  have  already  been  dispatched  but  preparing  a  fleet  of 
warships and support vessels takes longer to organise. The fleet of more than 100 ships will 
take nearly three weeks to sail the 8000 miles to the South Atlantic. The day before it sails 
Lord Carrington resigns and is replaced by Francis Pym. 7  April,  1982.  Britain  announces 
its intention to impose 200mile exclusion zone around Falklands. 19  April,  1982.  Argentina 
rejects  US  Secretary  of  State  Alexander  Haigs  peace  proposals. 25  April,  1982.  South 
Georgia retaken by Royal Marines. British destroyer HMS Antrim arrives off South Georgia 
on 21 April. After a couple of neardisastrous reconnaissance missions in appalling weather 
conditions  the  British  troops  easily  take  control  of  the  small  Argentine  garrison.  Prime 
Minister  Margaret  Thatcher  tells  the  nation  to  "rejoice"  at  the  news  of  South  Georgia's 
recapture.  1 May, 1982.  British bomb Stanley airfield. Two Vulcan bombers launch an air 
assault  on Stanley airfield.  The mission is  a logistical  nightmare involving several  tanker 
aircraft to refuel the bombers during the 8000 mile round trip from Ascension Island. Three 
Argentine aircraft are shot down. There is only one direct hit on Stanley runway.  2 May, 
1982.  Argentine cruiser General Belgrano sinks with loss of 368 crew. The sinking of the 
veteran cruiser Belgrano causes the first major loss of life in the Falklands war. Three hundred 
and sixtyeight Argentines are killed 700 survive. News of the sinking causes shock among the 
task force and the British public. The ship becomes a cause celebre for antiwar campaigners. 
They claim it  was outside the exclusion zone and sailing away from the conflict.  British 
officials say the task force has the right to defend itself against any hostile vessel.  4 May, 
1982.  British destroyer HMS Sheffield is sunk by missile with loss of 20 crew.  Sheffield is 
hit by an Exocet missile which starts a fire in the control room. The crew is forced to abandon 
ship but 20 men die. It is the first British warship to be sunk in the conflict.  15 May, 1982. 
SAS launch attack against Argentines on Pebble Island an outpost which could have given 
early  warning  of  the  British  fleet. 18  May,  1982.  Argentine  junta  rejects  British  peace 
proposals. 20 May, 1982. UN peace talks fail ending any hope of a diplomatic solution to the 
crisis. 21  May,  1982.  British  troops  land  at  San  Carlos  Water  on  East  Falkland.  Three 
thousand troops and 1000 tons of supplies are landed at San Carlos Water with a view to 
establishing a beachhead for attacks on Goose Green and Stanley.  But only two warships 
survive unscathed. HMS Ardent is sunk with the loss of 22 crew. HMS Argonaut and Antrim 
are hit by bombs which fail to explode two die. Thirteen Argentine aircraft are reported shot 
down.  23 May,  1982.  British frigate  Antelope  hit  and later  sinks. 25 May,  1982.  British 
destroyer HMS Coventry bombed with 20 deaths. Container ship Atlantic Conveyor hit with 
loss of 12 crew. 28 May, 1982. Battle for Darwin and Goose Green. Two hundred and fifty 
Argentine soldiers are killed and 17 British troops die in a fierce battle which lasts a day and a 
night. The British troops are vastly outnumbered and take more than 1000 prisoners of war. 
Commanding Officer Lieutenant Colonel H Jones is killed leading an assault on an Argentine 
command post and posthumously awarded the VC. 31 May, 1982.  Argentine positions of 
Mount Kent and Mount Challenger taken. With victory over the Argentines at Darwin and 
Goose Green the British forces at San Carlos are clear to begin their advance east towards 
Stanley. Marching with heavy packs on their backs across the peat bogs of East Falkland in 
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poor  weather  conditions  their  progress  is  slow but  they succeed  in  taking  the  Argentine 
positions  of  Mount  Kent  and Mount  Challenger.  3  June,  1982.  Bluff  Cove and Fitzroy 
occupied by British troops. 8 June, 1982. British landing craft Sir Galahad and Sir Tristram 
bombed 51 troops killed. British troops are ferried from San Carlos to Bluff Cove and Fitzroy 
ready for the southern offensive on Stanley.  But the operation does not go smoothly and 
delays in unloading mean 51 Welsh Guards are killed by Argentine aircraft as they wait to 
disembark. 11  June,  1982.  Mount  Longdon Two Sisters  and  Mount  Harriet  taken.  Three 
islanders killed during naval bombardment of Stanley. 12 June, 1982. British destroyer HMS 
Glamorgan  hit  by shorelaunched  Exocet  missile  13  die. 13  June,  1982.  Final  Argentine 
positions Mount William Wireless Ridge and Mount Tumbledown taken.  14  June,  1982. 
British  forces  liberate  Stanley.  After  taking  the  heavilydefended high ground surrounding 
Stanley British forces march into Stanley almost unopposed. The Argentines lay down their 
weapons and surrender. The ceasefire is announced at 1530 local time. 20 June, 1982. British 
forces  declare  end  to  hostilities.  The  200mile  exclusion  zone  is  replaced  by a  Falklands 
Protection Zone of 150 miles. Two days later the head of the Argentine military junta General 
Leopold Galtieri resigns to be replaced by retired army General Reynaldo Bignone. 11 July, 
1982. Canberra arrives home at Southampton.
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