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Muito mais teu Pai e tua Mãe são os que te fizeram 

Em espírito. 
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E andam fazendo-te dia a dia 

Os de hoje, os de amanhã. (Cecília Meireles, Cântico XXIV). 
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Mas talvez, uma tradução seja consagrada à 

ruína, a essa forma de memória ou de 

comemoração que se denomina ruína; a ruína 

talvez seja sua vocação e um destino que ela 

aceita desde a origem. 

 

O que é uma tradução “relevante”? 

(Jacques Derrida) 
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RESUMO 

Esta dissertação estabelece um paralelo entre tradução e testemunho. Demonstraremos 
que o segundo não consiste apenas em relato de traumas ou crimes de guerra, mas 
também ilustra uma luta com a língua para traduzir o que resiste ser dito, a saber, o 
acontecimento traumático que alguém testemunha. O tradutor testemunha uma luta 
similar em sua tarefa. Ele é atormentado pelo imperativo de reescrever na sua língua um 
original que, como acontecimento único, resiste à inscrição em uma forma diferente da 
qual foi concebido. Tendo em vista tal conjuntura, tradução e testemunho estão cercados 
por um double bind, ou seja, por uma dupla injunção entre a impossibilidade e 
necessidade de cumprir a promessa de traduzir o que resiste à tradução: o trauma ou o 
original. Afirmamos essa dupla injunção guiados pelo rastro do pensamento derridiano 
em Torres de Babel (2002) e Demeure (2005), dois textos em que Derrida problematiza 
a tradução e o testemunho como atividades necessárias e impossíveis. O original e seu 
autor demandam a tradução uma vez que não podem falar em outra língua sem o 
trabalho do tradutor. Embora seja demandada, a tradução não pode transferir ou repetir 
a totalidade de qualquer sentido, nem os tradutores podem reproduzir “fielmente” uma 
suposta voz autoral na língua de chegada. De forma análoga, o acontecimento 
traumático e suas vítimas fatais necessitam do relato da testemunha através do qual suas 
histórias são narradas. Entretanto, o sofrimento e a morte do outro não podem ser 
plenamente testemunhados, apenas quem morreu poderia fazê-lo se fosse possível 
romper o silêncio eterno ao qual sucumbiu. Tradutor e testemunha assumem a tarefa de 
falar por aqueles que não podem falar por si. Para sustentar o argumento, examinamos 
da obra mestra de Euclides da Cunha, Os sertões, como um testemunho original que 
toma a forma de um trauma para os seus tradutores. Eles, portanto, devem testemunhá-
lo na língua de chegada. Investigamos as traduções para o francês, espanhol e inglês e 
os depoimentos dos tradutores sobre suas angústias ao testemunhar a narrativa 
traumática de Euclides. Tomamos a tradução desse livro, desse testemunho de um crime 
de guerra, como exemplo para argumentar que a tradução, no geral, é um processo no 
qual se testemunha um trauma na língua, uma luta com a própria língua para traduzir o 
que resiste à tradução.  

Palavras-chave: Original; Trauma; Tradução; Testemunho. 
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ABSTRACT 

This dissertation establishes a parallel between translation and testimony. The latter, as I 
shall demonstrate, does not only report traumas or war crimes but also points to a 
struggle with language to translate what resists to be said: the traumatic event which one 
bears witness to. The translator witnesses such struggle in his task. He is haunted by the 
mandatory task of rewriting in his language an original, this unique event which, as 
such, refuses to be written in a different form. Given this situation, translation and 
testimony are surrounded by a double bind, a double injunction between the 
impossibility and the necessity of fulfilling the promise of translating what resists to be 
translated: a trauma or an original. This reflection follows the thread of Derrida’s 
thoughts in Des tours de Babel (2002) and Demeure (2000a), where translation and 
testimony are considered necessary but impossible actions. The original text and its 
author demand translation since they cannot speak for themselves in another language 
without the translator’s work. Although it is demanded, translation cannot transfer or 
repeat the totality of any signification; neither can translators reproduce faithfully the 
author’s voice in the target language. In a similar way, the traumatic event and its fatal 
victims demand testimony in order to have their history told. However, the suffering 
and death of others cannot be totally testified, in the sense that only who died could do 
so if it was possible to break the eternal silence to which they succumbed. The 
translator-witness takes on the duty of speaking for those who cannot speak for 
themselves.  In order to support my argument, I examine the Brazilian writer Euclides 
da Cunha’s major narrative, Os sertões, as an original testimony which becomes a 
trauma for its translators. Therefore, they have to bear testimony to this trauma in the 
target language. I investigate the translations to French, Spanish and English, and the 
translators’ testimony about their anguish in witnessing da Cunha’s traumatic narrative. 
I take the translation of this book, which is the testimony of a war crime, as an example 
to attest that translation is a process in which one witnesses the language trauma: 
struggling with one’s own language while translating whatever resists translation.   

Keywords: Original; Trauma; Translation; Testimony. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na corrente de pensamento marcada por denominações que carregam o signo do “pós” 

– pós-modernismo, pós-estruturalismo – ganham destaque as reflexões em torno da teoria da 

tradução e da narração testemunhal. Ambos os campos teóricos provocam rupturas 

irreparáveis nas tendências estruturalistas que despontaram no início do século XX, 

expandindo até as décadas de 1960 e 1970, rompendo especialmente com o ideal positivista 

que o estruturalismo herdou de uma verdade além e independente das vicissitudes de 

processos subjetivos. Beatriz Sarlo (2007), importante referência entre as discussões sobre 

literatura de testemunho, caracteriza a expansão desse ideal como a crise da subjetividade e a 

morte do sujeito.  

Não só o boom de relatos testemunhais provou que o sujeito não estava morto. O 

trabalho da tradução sempre põe em xeque a crença de um sujeito neutro em relação às suas 

manifestações lingüísticas, comprova que não está ao alcance de nenhum tradutor impedir que 

seu “contato com os textos (e com a própria realidade) seja mediado por suas circunstâncias, 

suas concepções, seu contexto histórico e social” (ARROJO, 1999, p. 38). Tanto a tradução 

como a narração da experiência traumática perturbam o ideal de transparência e 

imparcialidade na língua. Nesse ponto de contato, reside a justificativa primeira em verificar a 

fundo as interfaces entre tradução e a narrativa do trauma.  

No campo teórico do testemunho, as reflexões de Seligmann-Silva (2005) enfatizam as 

rupturas com tendências estruturalistas, especialmente nas discussões em torno dos relatos da 

Shoah. Segundo o autor, esse evento produziu um abalo no paradigma tradicional de 

representação no qual se apoia o discurso histórico positivista. Aquele trauma mostra, de 

forma gritante, “em que medida o ‘real’ não pode ser totalmente traduzido e como a língua 

nem simplesmente ‘transporta sentidos’ nem meramente constrói a realdade ex nihilo; por 

outro lado esse evento exige a sua representação” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 211).  

O ideal de tradução como transporte de sentidos é, também, problematizado na prática 

tradutória mesma, que defronta sua impossibilidade e, ao mesmo tempo, necessidade. Walter 

Benjamin (1996), em seu ensaio de 1923, A tarefa do tradutor, já anunciara tal conjuntura no 

processo tradutório: ser movido pela necessidade de “dizer o mesmo” e impossibilitado de 

cumprir essa tarefa.  Uma dupla injunção que Seligmann-Silva (2005) ressignifica na narração 
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do trauma, ou seja, para o autor, a testemunha de uma cena traumática também lida com a 

necessidade e a impossibilidade de cumprir a sua tarefa, a angustiante tarefa de contar o 

trauma. Além dessa aproximação que o autor forja entre testemunho e tradução, 

vislumbramos tal contato também em Derrida (2000a; 2002) no momento em que as duas 

formas de escritas são apresentadas como promessas infindáveis, como traduções impossíveis 

e necessárias de um texto ou acontecimento traumático.   

É preciso traduzir e, portanto, testemunhar o trauma. Por outro lado, essa tradução é 

interdita por dois obstáculos cruciais. O primeiro que apontamos no decorrer desta 

argumentação é a natureza indizível do trauma. Guia-nos à tal assertiva a concepção lacaniana 

do trauma como realidade que escapa à simbolização (LACAN, 1964). Também fortalece o 

argumento a noção de realidade traumática em Abraham e Torok (1995), para quem o trauma 

impede o processo de luto, ou seja, o processo de “superar” a perda, representando-a na língua 

e substituindo a ausência pela fala. Apesar de demandar a tradução, o trauma transgride a 

nossa capacidade de verbalizá-lo.  

Outro ponto nevrálgico em torno da impossibilidade/necessidade de testemunhar 

concerne à questão da língua como o que não se resume a um mero instrumento de tradução 

“satisfatória” dos nossos traumas e angústias. Um resto sempre permanecerá não dito. 

Deparamo-nos, portanto, com essa limitação da língua, cujas “palavras, que estão no começo, 

que são o próprio começo, não dizem tudo” (BEATO, 2009, p.179).  

Além do papel de pôr em palavras o trauma sofrido, a narração testemunhal revela-se 

palco de uma luta com a língua para traduzir e nela simbolizar o que resiste à simbolização. 

Luta similar é também o que o tradutor testemunha. Em sua tarefa, vivencia e é afetado pela 

incapacidade das palavras em transportar sentidos completos. Ele é assombrado pelo 

imperativo de (re)escrever um original que, como um trauma, resiste à tradução, que se rebela 

contra a tentativa de repetição integral. Tradutor e testemunha compartilham a angústia de ser 

desamparado pela “própria” língua ao tentar findar seu compromisso de repetir uma 

“verdade” original. Atestam que a língua não diz tudo. Tal é o terreno fértil para o double 

bind que marca a tarefa tradutória, ou seja, a dupla injunção da impossibilidade de cumprir 

essa tarefa e a necessidade imperiosa de cumpri-la. 

A necessidade, a força motriz da tarefa tradutória, não é estranha ao testemunho. O 

texto original e seu autor demandam tradução, uma vez que não podem falar por si em outra 

língua sem o trabalho do tradutor. De forma similar, o evento traumático e sua vítima fatal 

demandam o testemunho do sobrevivente para que sua história seja contada e, assim, 
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sobreviva à sua morte. O tradutor/testemunha assume o compromisso de falar por aqueles 

que, de alguma forma, não puderam falar. Desse modo, a tradução testemunha o original pelo 

autor. O original é testemunhado como um trauma que escapa à assimilação na (re)escrista, 

mas demanda a narração pelo sobrevivente/ tradutor, como uma dívida a ser quitada com 

quem não sobrevive à inscrição do trauma. No momento mesmo em que escreve e assina o 

original, o autor inaugura a sua separação daquilo que escreve, abre um corte, uma ferida que 

não cicatriza, inscreve um trauma. Nessa separação, o autor se ausenta, à ela não sobrevive.  

Colocamos nosso argumento à prova no estudo da obra-mestra de Euclides da Cunha, 

Os sertões, e os testemunhos dos seus tradutores. Apresentamos uma leitura do livro como um 

gesto testemunhal em que a relação de Euclides com a língua revela-se, desde então, 

traumática. O autor atesta a “fragilidade da palavra humana” para traduzir as barbaridades 

cometidas pela república em nome de uma unidade nacional.  

 Pela impossibilidade das palavras em transmitir sentidos completos e pela diferença 

irreconciliável entre as línguas, o projeto tradutório de dizer “o mesmo” permanece no campo 

da promessa. A relação do tradutor com a língua, em especial, no caso de Euclides, é 

traumática na medida em que toma a forma de uma luta para realizar a tarefa tradutória. 

Sustentamos a tese nos depoimentos dos próprios tradutores sobre a árdua e quase impossível 

missão de reescrever Os sertões ou testemunhar por Euclides. Ilustra a angústia tradutória as 

palavras do tradutor francês, Antoine Seel, para quem o livro é um “monumento que 

aterroriza tanto o estudioso quanto o tradutor” (SEEL, 2002, p. 172).  

 Não obstante as relações tão evidentes entre esses dois tipos de produção escrita, 

testemunho e tradução, ainda não há uma abordagem da tradução por um viés testemunhal, 

isto é, uma abordagem que considere o tradutor como testemunha do texto original. Aqui 

propomos pensar n’Os sertões como palco para o trauma da língua e sua tradução como gesto 

testemunhal. 

Enfim, a presente abordagem contribui para reforçar a perspectiva que rompe com 

uma tradição logocêntrica, na medida em que propomos unir duas áreas que foram marcadas 

pelos deslocamentos produzidos também pelo pensamento derridiano. Assim como a escrita, a 

tradução testemunha a impossibilidade de ser fiel a um sentido “original”, a uma “realidade”, 

a uma “verdade” anterior à língua, a um significado “transcendental”. Do mesmo modo, a 

tradução testemunha a incapacidade da língua de dar conta de um transporte completo de 

significados puros sem alteração.  
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O primeiro capítulo é dedicado à reflexão sobre o trauma e suas aporias no que 

concerne à sua representação por meio da língua. Muitas das discussões teóricas, como 

veremos, ressaltam que o trauma se caracteriza por ultrapassar a capacidade cognitiva humana 

e afetá-la de tal modo que falar sua vivência é um imperativo na tentativa de assimilá-lo. Ao 

mesmo tempo, pela natureza intensa e repentina o evento traumático se apresenta como 

inassimilável e resiste à simbolização verbal. A questão do trauma torna-se mais urgente com 

o advento das Grandes Guerras, dos genocídios em massa, da violência de Estado, entre 

outras experiências do choque que, como havia antecipado Walter Benjamin, marcam a 

modernidade. Tendo em vista os limites com que se depara quem sofre ou vivencia um 

trauma ao tentar dizê-lo com palavras, argumentamos que não há outra forma de traduzir essa 

ferida senão pela via do testemunho. Assim como o trauma, o texto original caracteriza-se por 

não ser totalmente traduzível, um resto sempre permanece intocável.  

O segundo capítulo traz um tratamento da tradução como atividade em que se 

inscrevem o trauma e a melancolia pelo resto intocável do texto original. Apoiamos-nos 

especialmente na contribuição derridiana para argumentar que, na medida em que se tenta 

repetir uma verdade supostamente guardada no original, as transformações tornam-se 

inevitáveis e testemunha-se essa suposta verdade como um resto intocável, um segredo que 

resiste a qualquer tentativa de desvendá-lo. A tradução, como experiência de uma 

iterabilidade, que a torna concebível, é também a experiência de um trauma, de uma ferida no 

original que não cessa de fugir e escapar à apropriação na leitura e reescrita. A tradução 

promete a passagem do texto original e do autor para outra língua, mas, ao mesmo tempo, ela 

é a ameaça de que essa passagem não aconteça.  

Em sequência, trazemos uma leitura do ensaio pioneiro em problematizar o transporte 

de um original à outra língua, a saber, A tarefa do tradutor, de Walter Benjamin.  Por fim, 

partindo da reflexão de Susana Kampff Lages (2002), na qual é forjado um liame entre 

melancolia e tradução, frisamos o trauma inscrito na tarefa do tradutor, tendo em vista que a 

melancolia e o trauma são noções interligadas, aquela é desencadeada justamente quando o 

luto é barrado pelas circunstâncias de um trauma.   

O capítulo seguinte é dedicado ao estudo d’Os sertões e do trabalho angustiante em 

traduzi-lo. A razão de escolher Os sertões e suas traduções como objetos da presente reflexão 

consiste, em primeiro lugar, na possibilidade de uma leitura da obra mestra de Euclides da 

Cunha como um gesto testemunhal em si já no texto original, destacando o papel do autor 

como testemunha da realidade traumática que foi a aniquilação do povoado de Canudos. 
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A escrita euclidiana é performática no que concerne à impossibilidade ao lado do 

desejo imperativo de traduzi-la. As traduções d’Os sertões são, portanto, atravessadas pela 

relação angustiante entre a necessidade e a impossibilidade de traduzir a narrativa euclidiana 

idiomática e, ao mesmo tempo, variante de um tema universal. Nelas, diversas estratégias são 

engendradas na tentativa de dar conta dos sentidos no original que, como no fato traumático, 

não estão no limite do traduzível.  Investigaremos os relatos testemunhais dos tradutores em 

prefácios, notas preliminares ou textos publicados em espaços externos às traduções, a fim de 

perceber sua angústia ao não conseguir tocar o resto intacto, intocável e intangível da escrita 

euclidiana. As traduções que serão envolvidas nesta investigação são: a versão francesa, 

Hautes Terres: La Guerre de Canudos, por Antoine Seel e Jorge Coli (1993); a tradução 

argentina, Los Sertones, por de Benjamin de Garay (2012) e as duas traduções para a língua 

inglesa, a saber, Rebellion in the Backlands, por Samuel Putnam (1945) e Backlands: the 

Canudos Campaign, por Elizabeth Lowe (2010). 
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1 TESTEMUNHAR O INENARRÁVEL: O TRAUMA NA LÍNGUA 

 

 

“There are never enough words or the right words, 

there is never enough time or the right time, and never 

enough listening and the righ listening to articulate the 

story that cannot be fully captured in thought, memory 

and speech”.1 

 

An event without a witness: truth, testimony and 

survival 

Dori Laub 

 

 

1.1 O trauma e a (im)possibilidade de simbolização  

 

 

O início do tratamento teórico do trauma coincide com o desenvolvimento da 

psicanálise e até os dias atuais constitui pauta de discussão não só no campo da ciência 

elaborada por Freud, mas também entre a corrente de estudos históricos e literários vinculados 

ao trabalho da memória numa era de catástrofes. No contexto de choques do século XX – 

como as duas Guerras Mundiais e o Holocausto – o estudo do trauma, advindo da vivência 

desses eventos, passou a ser demandado (SELIGMANN-SILVA, 2005; BOHLEBER, 2010). 

Além do estudo, necessitava-se representar esses traumas para evitar o seu apagamento, para 

que as histórias das vítimas fossem conhecidas. Entretanto, muitas das discussões teóricas 

ressaltam que o trauma caracteriza-se por ultrapassar a capacidade cognitiva humana, em 

decorrência da natureza única e repentina do acontecimento traumático que impede a sua 

referência a qualquer outro acontecimento.  Apresento uma leitura das contribuições teóricas 

que reforçam essa premissa e proponho a seguinte reflexão: considerando o caráter 

transgressivo do trauma em relação à capacidade humana de assimilação, qual é de fato a 

possibilidade de representá-lo?  

Ao traçar o percurso histórico da teoria do trauma, Werner Bohleber (2010) aponta 

como o marco inicial os estudos de Freud no tratamento de pacientes histéricas. Durante o 

                                                           
1
 “Não há jamais palavras suficientes ou as palavras certas, nem, jamais, tempo suficiente ou o tempo certo, nem 

escuta suficiente ou a escuta certa para articular a história que não pode ser totalmente assimilada no 
pensamento, na memória e na fala” (tradução nossa). 
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tratamento, Freud percebeu que suas pacientes sofriam de um trauma por uma experiência 

sexual na infância. Entretanto, esse trauma só passa a adquirir significado após a segunda 

experiência sexual que acontece após a puberdade, ou seja, o efeito traumático da primeira 

cena surge na associação com a segunda. Numa tentativa de defesa, as pacientes tentam 

impedir a lembrança, tornando-a, assim, uma lembrança inconsciente. Com o fracasso dessa 

tentativa de defesa, forma-se o sintoma de histeria.   

Conforme Bohleber (2010) esse estudo que compõe a teoria da sedução foi 

abandonado e uma das razões para tanto foi: a impossibilidade de distinguir entre verdade e 

fantasia no inconsciente. A consequência imediata dessa impossibilidade seria ter que admitir 

a existência em massa de abuso sexual nas famílias, quando, na verdade, muitas experiências 

sexuais prematuras das pacientes histéricas não condiziam com uma realidade factual. 

Sendo o sintoma da neurose formado no inconsciente e não havendo nele, 

necessariamente, um liame com uma realidade externa, Freud conclui que a origem do trauma 

pode estar relacionada a fatores internos. Isto é, não é possível separar o trauma e, por 

conseguinte, a sua representação das consequências e afecções que ele causa no psiquismo. O 

fator subjetivo é essencial e, como tal, não pode ser subtraído do tratamento teórico do 

trauma, desde sua gênese que se confunde com o nascimento da psicanálise. Constatando a 

impossibilidade de se extrair, seguramente, uma “realidade” pura dos processos psíquicos nos 

relatos de suas pacientes histéricas, Freud substitui a tese da realidade da cena sexual 

prematura por uma teoria da neurose apoiada no seu aspecto fantasmático, imaginativo e 

psíquico. Esse contexto constitui o primeiro momento em que o trauma recebeu um 

tratamento teórico na psicanálise.  

O aspecto fantasmático não foi, contudo, suficiente para explicar as neuroses 

traumáticas que emergiram, com significante frequência, entre soldados que testemunharam e 

sobreviveram à Primeira Guerra Mundial.  Segundo Seligmann-Silva (2005), esse evento 

levou Freud a reconsiderar o trauma como fator relacionado à realidade externa e não apenas 

fundado no aspecto psíquico. Os pacientes traumatizados com a realidade da guerra pareciam 

estar fixados no momento do acidente traumático. Como observou Freud, tal fixação se faz 

presente na gênese da neurose traumática, a partir da constatação de que o trauma se repetia 

com regularidade nos sonhos daqueles que sofriam da neurose. Através das reminiscências 

manifestas nos sonhos, esses indivíduos eram levados de volta para o acidente traumático, 

como se ele ainda estivesse em aberto, como “tarefa imediata ainda não executada” (FREUD, 

1916 – 1917a, vol. XVI, p. 24).  
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A título de exemplo da situação traumática que se repete nos sonhos, observemos o 

caso narrado pelo sobrevivente do campo de concentração, Primo Levi, um químico judeu 

italiano que se consagrou como escritor após sobreviver e testemunhar o evento traumático do 

Holocausto. O autor narra em sua obra testemunhal,  É isto um homem?, um sonho que o 

acometia com certa regularidade em Auschwitz. Nesse sonho, ele volta para casa com a 

necessidade intensa de contar aos familiares e amigos próximos o horror que tinha passado e 

que, na realidade, ainda vivia. Afirma, então, sentir no sonho “uma felicidade interna, física, 

inefável” em estar em casa e ter tanta coisa para contar. Entretanto, percebe que ninguém o 

escuta. Essa cena onírica, descobre Levi, repetia-se nos sonhos de muitas outras vítimas dos 

campos de concentração. Na ocasião que narra esse acontecimento, Levi indaga: “Por que o 

sofrimento de cada dia se traduz, constantemente, em nossos sonhos, na cena sempre repetida 

da narração que os outros não escutam?” (LEVI, 1988, p. 60). 

Em Além do princípio do prazer (1920 – 1922, vol. XVIII), Freud retoma a questão da 

fixação no momento traumático nos casos de neuroses de guerra, pontuando que essas 

fixações não são estranhas aos quadros de histeria em que os sonhos apresentavam às 

pacientes as cenas traumáticas da infância.  Tendo em vista esses casos, Freud abre uma 

exceção na sua interpretação dos sonhos como realizações de desejos quando declara ser 

impossível classificar nesses termos os sonhos que repetem os traumas psíquicos da infância 

ou aqueles que repetem o momento traumático nas neuroses de guerra. Esses sonhos, segundo 

Freud (1920 – 1922, vol. XVIII, p. 17), “surgem antes em obediência à compulsão à 

repetição, embora seja verdade que, na análise, essa compulsão é apoiada pelo desejo [...] de 

conjurar o que foi esquecido e reprimido”.  

Nessa interpretação freudiana, em que a compulsão à repetição se sustenta no desejo 

(inconsciente) de invocar o que foi reprimido, é possível antecipar o que Nicolas Abraham e 

Maria Torok (1995) conceberam como memória encriptada. Tal noção foi elaborada pelo 

casal de psicanalistas, ao tratar da incorporação da vivência traumática em uma cripta como 

ato de enterrar recordações vivas e silenciá-las, antes mesmo de proporcionar a necessária 

interpretação. Desse modo,   

 

todas as palavras que não puderam ser ditas, todas as cenas que não puderam 
ser rememoradas, todas as lágrimas que não puderam ser vertidas, serão 
engolidas, assim como, ao mesmo tempo, o traumatismo, causa da perda. 
Engolidos e postos em conserva. O luto indizível instala no interior do 
sujeito uma sepultura secreta (Abraham e Torok, 1995, p. 249). 
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Ao mesmo tempo em que o trauma é reprimido, ele não se deixa apagar da memória e 

lá se instala como uma sepultura secreta que, de tempos em tempos, é conjurada através dos 

sonhos. 

Em um esboço do conceito de trauma, Freud (1920 – 1922, vol. XVIII) sinaliza para o 

ponto crucial dessa questão: um evento traumatizante externo causa um excesso de excitação 

capaz de romper uma espécie de escudo protetor, que nos protege contra estímulos e choques. 

O resultado dessa ruptura é um distúrbio perturbador no funcionamento da energia do 

organismo. Isso significa que o excesso de excitação torna impossível o seu controle pelo 

indivíduo que é levado a acionar todas as medidas defensivas possíveis. Vemos uma definição 

análoga na conferência Fixação em traumas - o inconsciente (1916 – 1917a, vol. XVI), em 

que Freud vislumbra o sentido econômico de trauma. A experiência traumática ocorre em um 

período de tempo muito curto, mas suficiente para trazer à mente um acréscimo de estímulo 

tão grande que impossibilita o transporte ou elaboração dessa vivência de forma normal, o que 

resulta em contínuas perturbações no funcionamento energético.  

Nesse sentido, conforme Bohleber (2010), o que se torna decisivo no encadeamento do 

trauma é o excesso de estímulos e, abordado por esse excesso, um ego paralisado e incapaz de 

subtrair o acúmulo de excitação ou amarrá-lo mentalmente. Esse ego paralisado e fixado na 

situação de choque é dominado por um estado de angústia automático que só se desenvolveria 

em situação de perigo. Portanto, o evento traumático tende a desencadear um estado 

persistente de angústia.  

Um aspecto da memória traumática apontado por Van der Kolk (apud Bohleber, 2010) 

é seu caráter inalterável, inflexível e não-simbólico. Entretanto, como ressalta Bolehber, esse 

modelo teórico não ficou imune a críticas, dentre as quais o argumento amplamente aceito de 

que memórias traumáticas, estando sujeitas a processos mentais, não são invariáveis, 

podendo, inclusive, ser esquecidas.  

Um exemplo que reforça o caráter variável da memória traumática é a reflexão teórica 

do sociólogo austríaco Michael Pollak em um estudo sobre histórias de vida das mulheres 

sobreviventes dos campos de concentração. Este estudo constituiu o ensaio Memória, 

esquecimento, silêncio (1989). Em sua reflexão, Pollak percebe o traço não estático da 

memória da cena traumática através dos relatos das testemunhas dos campos de concentração. 

Segundo o autor, as circunstâncias do presente levam à emergência de determinadas 

lembranças, “a ênfase é dada a um ou outro aspecto” (POLLAK, 1989, p. 8). Assim, as 

lembranças, sempre remetendo ao presente, deformam e reinterpretam o passado. Isso 
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significa que o acontecimento passado não é recuperado pela memória tal como ele foi, em 

sua completude, nem a memória do trauma permanece inalterável. Por outro lado, o estudioso 

ressalta que a memória não é totalmente variável, não havendo completo desacordo entre os 

discursos dos envolvidos no evento traumático. Há traços de acontecimentos que se repetem 

entre os relatos das sobreviventes e nessa repetição se reforça o liame com uma realidade 

traumática.  

As consequências do Holocausto para a saúde mental dos sobreviventes e das gerações 

subsequentes levaram essa realidade traumática ao centro das reflexões psicanalíticas sobre o 

trauma. Aquela experiência de trauma extremo resultou em um sofrimento das vítimas de tal 

ordem que as teorias até então discutidas se mostraram insuficientes para tratar dos seus 

sintomas (BOHLEBER, 2010). De acordo com Bohleber, esse trauma envolveu um estado de 

estresse extremo e constante, excedendo a possibilidade de ser explicado a partir da descrição 

clínica do choque traumático até então existente: a definição psicanalítica do trauma como um 

incidente que rompe o escudo protetor de estímulos.  

O autor cita o relatório de W.G. Niederland sobre experiências clínicas no tratamento 

de sobreviventes do Holocausto como importante estudo acerca dos sintomas traumáticos 

dessas vítimas. Em seu relatório, o psicanalista elaborou o conceito de “síndrome do 

sobrevivente”. O paciente que apresenta tal quadro psíquico caracteriza-se por: estado crônico 

de angústia e depressão, pesadelos em que se revive o passado traumático, isolamento social, 

anestesia afetiva, sentimento de culpa por ter sobrevivido, grande dificuldade em verbalizar a 

experiência traumática e um estado de luto interminável. Sobre o sentimento de culpa que 

dominava os sobreviventes, o autor frisa que o próprio ato de sobreviver desencadeou um 

conflito: a sobrevivência passou a significar a traição para com os familiares que não 

escaparam à morte. 

A dificuldade e a incapacidade de verbalizar o trauma parecem surgir como resultado 

da impossibilidade de transporte ou elaboração da cena traumática de modo normal. Em se 

tratando do universo mental, a situação traumática não se deixa cercar, transportar ou elaborar 

do modo como se pressupõe acontecer com qualquer outro acontecimento. Logo, a elaboração 

do evento traumático numa linguagem verbal não ocorrerá, consequentemente, sem 

obstáculos.  

A intensa experiência traumática do Holocausto desencadeou discussões acerca da 

dificuldade da sua simbolização. Segundo Bohleber (2010), esse evento destruiu a confiança 
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dos sujeitos traumatizados no mundo simbolicamente mediado que nos une, nos envolve e 

torna possível todas as nossas interações. 

A noção da mediação simbólica como algo que nos une remete ao pensamento de 

Lacan (1964), para quem as relações humanas são estruturas determinadas e organizadas por 

significantes que se propõem a amarrar o real simbolicamente.  

A própria experiência traumática tende a arruinar a possibilidade da sua simbolização 

por meio de significantes e através da qual seu significado poderia ser compreendido. O 

evento traumático rompe a rede de significados e, como consequência, “o elemento 

destruidor, a violência traumatizante imediata, elude o processo de significação. O que resta é 

um ‘demais’, um excesso, um excedente maciço que invade a estrutura píquica e não pode ser 

contido pelo significado”2 (BOHLEBER, 2010, p. 97, tradução nossa). Alguma coisa sempre 

sobra no inconsciente, permanecendo, assim, incompreendida. O que garante que há algo de 

qualificável e acessível no inconsciente, seguindo o raciocínio lacaniano, é a língua. Uma vez 

rompida pela realidade traumática intensa, a rede de significantes, que constitui a língua, 

mostra-se ineficaz para qualquer tentativa de simbolização.   

Esse trauma que resiste à simbolização remete à concepção lacaniana de real que 

sempre retorna ao lugar onde o sujeito não o encontra, mas, paradoxalmente, para onde ele é 

chamado. Temos, nessa concepção, um encontro essencial marcado com o real que nos 

escapa, mas para o qual somos sempre chamados. Ele se encontra sempre além da rede de 

significantes que Lacan denomina autômaton, além da língua, da insistência dos signos na 

promessa de tornar-se presente.  

Segundo Lacan, o encontro com o real como encontro perdido nos faz conceber a 

realidade como sofrimento, como trauma. A noção lacaniana de trauma é, portanto, forjada 

sob a forma de realidade inassimilável.   

Para ilustrar sua tese do encontro com o real como encontro perdido, como encontro 

adiado, Lacan em Tiquê e autômaton (1964), retoma o sonho narrado por Freud de um pai 

que, nesse sonho, vê seu filho já falecido retornar à vida no momento traumático de uma 

segunda morte. Esse pai que sonha dorme com a certeza de que o corpo do seu filho estará 

sendo velado e vigiado por um senhor a quem lhe foi atribuído o ofício. No sonho, o pai revê 

a criança em vida, porém tomada pelas chamas. Ela o agarra pelo braço e clama: “pai, não 

vês, estou queimando” (LACAN, 1964, p. 61). A cena traumática do filho queimando e sua 

                                                           
2
 “The destructive element, the immediate traumatizing violence, eludes the giving of meaning. What remains is 

a ‘too-much’, excess, a massive surplus, which breaks through the psycho structure and cannot be ‘contained’ 
by meaning.”  
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frase insuportável faz com que o pai desperte do seu sono como se tivesse ouvido um 

chamado urgente para cessar o fogo e impedir a morte. Ao acordar, o pai percebe que uma 

vela havia caído sobre o braço da criança já morta que deveria estar sob os cuidados daquele 

que acabou, também, adormecendo. Ele se depara novamente com a realidade insuportável da 

ausência eterna do filho.   

Segundo Lacan, esse sonho não pode ser classificado em nenhuma das duas teses de 

Freud sobre a função dos sonhos. A primeira tese atribui ao sonho a função de trazer à tona os 

desejos daquele que sonha. A representação onírica em questão não pode ser interpretada pelo 

viés dessa tese, pois ela traz à lembrança do pai a cena traumática do filho queimando. A 

outra tese freudiana concebe o sonho como protetor do sono, como aquilo que permite o seu 

prolongamento e, para Lacan, tal tese só poderia ser confirmada se o pai não tivesse 

despertado do sono e tivesse tentado resolver o problema no plano onírico.  

Na leitura lacaniana, o pai é despertado pela realidade do choque no sonho, realidade 

que permite o encontro com o filho ainda vivo, mas que, paralelamente, repete o trauma de ter 

sido incapaz de evitar a morte da criança, de não ter percebido a tempo o seu corpo queimar 

(de febre). O pai desperta para o encontro com o real, encontro ao qual é chamado pela 

indagação perturbadora do filho. Mas esse encontro com a realidade traumática não vai jamais 

acontecer. Ele só é possível através da repetição onírica, só através dela pode acontecer o 

encontro com o filho que é, inevitavelmente, encontro com o momento traumático, com o real 

na forma do trauma.  

Cathy Caruth (2000), em sua leitura da interpretação lacaniana do sonho, conclui que a 

vida do pai como sobrevivente da morte do filho, está intimamente vinculada a essa morte que 

ele testemunha. Nesse sentido, a relação da psique com o real é compreendida por Lacan 

como uma relação de responsabilidade urgente ou ética com a realidade. Essa relação de 

responsabilidade e compromisso com a realidade traumática é interdita pela impossibilidade 

de se reconhecer a morte do outro. No vínculo entre o pai que sobrevive à morte do filho, em 

que a responsabilidade com o “real” envolve o reconhecimento da perda, há também a 

“impossibilidade de reconhecer a criança em sua morte potencial” (CARUTH, 2000, p. 125).  

A autora observa que o acordar para Lacan “é, em si mesmo, o lugar do trauma, do 

trauma provocado pela necessidade e pela impossibilidade de responder à morte de um outro” 

(CARUTH, 2000, p. 120). Partindo da leitura que Caruth faz da noção lacaniana de trauma, 

torna-se evidente como tal noção está intrinsecamente ligada ao sofrimento pela morte do 
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outro e, paradoxalmente, à impossibilidade de reconhecer essa realidade da morte que sempre 

se esquiva num contínuo adiamento.   

O despertar para um encontro com o real que já é, de antemão, um desencontro, pode 

levar-nos a considerar a realidade que desencadeia o trauma sob a percepção de Nicolas 

Abraham e Maria Torok, para quem essa realidade se caracteriza como aquilo que “é 

recusado, mascarado, denegado enquanto – precisamente – ‘realidade’, (...) numa palavra ela 

se define como um segredo” (ABRAHAM e TOROK, 1995, p. 237). Logo no seu despertar, a 

realidade traumatizante surge na forma vergonhosa de um crime cometido e, por isso, deve 

permanecer escondido. Ao crime escondido “com o peso da realidade”, os autores atribuem a 

metáfora da “cripta com sua fechadura”, fazendo referência ao que denominam de 

“recalcamento conservador”. O segredo, o passado recalcado não se deixa apagar, mas, ao 

contrário, instala-se no sujeito como um “bloco de realidade”. Conforme Abraham e Torok 

(1995, p. 240), “se essa realidade não pode morrer completamente, ela também não pode 

pretender voltar à vida”. Daí se forma a cripta, a sepultura secreta, que o luto não introjetado, 

indizível, instala no interior do sujeito.  

 A memória do trauma encriptada, enterrada viva, recalcada, impede o trabalho de luto 

e leva à melancolia. A cripta é a metáfora do recalcamento, o objeto incorporado no lugar do 

objeto perdido, a tentativa de enterrar recordações não compreendidas.  Nesse sentido, 

incorporar a cripta no lugar da perda é  

 

absorver o que vem a faltar sob a forma de alimento, imaginário ou real, no 
momento em que o psiquismo está enlutado, é recusar o luto e suas 
conseqüências, é recusar introduzir em si a parte de si mesmo depositada no 
que está perdido, é recusar saber o verdadeiro sentido da perda, aquele que 
faria com que sabendo, fôssemos outro, em síntese é recusar sua introjeção 
(Abraham e Torok, 1995, p. 245). 

 

Incorporar ou instalar uma cripta é, como sublinha Seligmann-Silva (2005), uma 

forma de responder à incapacidade de enlutar. Nas palavras do autor,  

 
assim como a teoria do trauma em Freud corresponde em linhas gerais a uma 
tentativa de dar conta de uma nova “realidade” psíquica e social do homem 
moderno – incluindo aí uma realidade cotidiana violenta e a do terror das 
guerras – do mesmo modo seria equivocado desvincular a teoria da cripta da 
experiência histórica do século XX. (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 73)  

  

Um exemplo de recordações guardadas em uma cripta é a relação de parte da 

população alemã com o seu passado. Por seu valor de crime vergonhoso, a realidade 
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traumática que envolveu, principalmente, a parcela da população envolvida no Partido 

Nacional Socialista foi submetida a um recalcamento. Esse recalcamento foi uma resposta, 

segundo Andreas Huyssen (1986), à culpa atribuída aos alemães, em geral, pelos crimes 

cometidos pelo nazismo. A ideia propagada entre os aliados de que os alemães foram 

coletivamente responsáveis pelas atrocidades e assassinatos cometidos durante o Terceiro 

Reich levou ao desenvolvimento de mecanismos de repressão e negação da culpa. 

Bolehber (2010) menciona o estudo guiado por Alexander e Margarete Mitscherlich, 

com base na concepção freudiana de luto, que analisou o processo de repressão e negação do 

passado entre a população alemã e observou que isso desencadeou os seguintes sintomas: 

incapacidade de enlutar, recusa de lembranças, paralisia afetiva e imobilismo geral. Esses 

sintomas resultantes de um processo de recalcamento da realidade do crime se assemelham às 

consequências de experiências traumáticas. É importante ressaltar, conforme Bohleber (2010), 

que levar em conta a existência de distúrbios traumáticos nesses casos não significa postergar 

a questão da culpa e da responsabilidade nem tampouco a distinção entre vítima e algoz. O 

autor ressalta que falar de trauma é, antes de tudo, tratar de um conceito clínico-empírico da 

psicanálise que pode auxiliar a leitura da situação naquela realidade do terror de forma mais 

compreensiva e diferenciada.   

No contexto em que há forte repressão de um passado por seu peso traumático 

insuportável, a realidade da morte, segundo Seligmann-Silva (2005), é gritante, mas, ao 

mesmo tempo, é emudecida, silenciada e enterrada. Contudo, ela não pode ser liquidada, 

apagada ou esquecida, retornando “compulsivamente – na cabeça de uma sociedade culpada e 

que ‘não entende’ a sua história” (SELIGMANN – SILVA, 2005, p. 73). A resistência dos 

indivíduos traumatizados à verbalização do trauma surge como um agravante dessa afecção 

psíquica, dessa ferida que não cicatriza e se faz presente em algum lugar da nossa memória 

para lembrar-nos do trauma que a desencadeou. Por outro lado, o trauma tende a barrar à 

tentativa de compreensão e significação na língua. Desse modo, o silêncio não pode ser 

rompido até o fim, e a memória traumática continuará a perturbar mesmo aquele que não a 

emudeceu.   

Das neuroses traumáticas nas investigações de Freud, passando da concepção 

lacaniana do trauma como realidade inassimilável, à impossibilidade de introjeção da 

realidade traumática em Abraham e Torok, um ponto crucial prevalece: o trauma é da ordem 

do indizível. Portanto, uma representação do trauma na língua, no sentido de trazê-lo a uma 

presença plena, é impossível. O trauma resiste a qualquer tentativa de cercá-lo e amarrá-lo à 
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rede de significantes. No momento da sua verbalização, o trauma prescreve ao seu 

sobrevivente que alguma coisa sempre permanecerá não dita e incompreendida.   

 

 

1.2 Dizer o indizível: o testemunho como imperativo para narração do trauma 

 

 

Visto que o trauma se caracteriza por ser da ordem do indizível, uma questão persiste: 

de que forma se dá a representação de realidades traumáticas tão onipresentes na 

modernidade?   

A problemática em volta da representação na realidade do choque foi elaborada por 

Walter Benjamin na sua tese: o “fim da narração”. Para ele, a narração é uma forma artesanal 

de comunicação que não se preocupa em transmitir puramente a coisa narrada em si, como o 

faz a informação e o relatório. A narração não apenas transmite a coisa narrada, mas a 

“mergulha”, a insere “na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 

narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1994, 

p. 205). Isso significa que o narrador parte da sua própria experiência ou de uma experiência 

que foi a ele transmitida, para elevá-la ao status de narrativa coletiva com o fim de reforçar a 

tradição. Nesse contexto, a narração tinha uma função utilitária: havia nela um ensinamento 

moral ou sugestão prática para lidar com problemas. Logo, o narrador era alguém com 

autoridade e sabedoria para dar conselhos, mais ainda no momento de sua morte, quando lhe 

era garantida uma maior autoridade para cumprir sua tarefa, pois é nesse momento que a 

existência do homem se apresenta na forma de sentido transmissível, “a morte é a sanção de 

tudo o que o narrador pode contar” (BENJAMIN, 1994, p. 208). A experiência da morte, 

então, não constituía impedimento para a narração.  

 Benjamin lembra que nos últimos séculos o espetáculo da morte tem tido sua presença 

afastada do mundo dos vivos. Nos últimos momentos de vida, os burgueses são internados em 

hospitais, longe do seu lar e daqueles que herdariam seus ensinamentos.  Além de causar um 

esgotamento da transmissão de ensinamentos nos últimos instantes de vida, esse 

distanciamento dos mortos pode ter influenciado na assimilação, em tempos atuais, da 

experiência da morte como um choque tão profundo a ponto de constituir um obstáculo para a 

narração.  
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O cume desse choque, provocado pela experiência da morte, foi, na modernidade, 

testemunhado no evento da Grande Guerra. Seu contexto trágico foi decisivo para o 

argumento benjaminiano. No ensaio O narrador, Benjamin (1994) observou que os soldados 

voltaram mudos do campo de batalha, como se os acontecimentos vivenciados não lhes 

tivessem acrescentado nada em termos de experiência exemplar comunicável. Além do 

choque causado pela realidade da morte, outra razão para esse “empobrecimento” de vivência 

comunicável, e a sua não transmissão, era o caráter desmoralizador da experiência da guerra, 

ou seja, não era possível extrair algum sentido moral ou algum ensinamento daquela vivência. 

Ela constituiu uma experiência não similar àquelas que transmitiam e reforçavam a tradição.  

Em decorrência disso, a dimensão utilitária que caracterizava a narração, essa capacidade de 

“dar conselhos”, própria do narrador estava se esvaindo na modernidade. Confrontado com 

essa conjuntura, Benjamin concluiu que as experiências da modernidade estavam perdendo 

sua dimensão comunicável. Na sua visão melancólica, a Grande Guerra anulou não só a 

narração do vivido, mas também a própria experiência como conteúdo comunicável. 

A comunicação de experiências que Benjamin acreditou esgotada é pensada por 

Beatriz Sarlo (2007) como um apelo a uma nova forma de narrar a vida permeada por 

choques. Esse novo modelo de narração, segundo a autora, tomou a forma do relato 

testemunhal, um tipo de narração que parte das ruínas, do desastre, do trauma e não de uma 

visão tranquilizadora e otimista da realidade.  

Se Benjamin elucidou a ruptura da trama da experiência e da narração provocada pela 

Primeira Guerra Mundial, que rupturas, indaga Beatriz Sarlo (2007), o teórico vislumbraria se 

tivesse testemunhado o Holocausto? A que conclusões chegaria Benjamin3 se ele tivesse 

vivido o suficiente para ver as consequências da Segunda Guerra Mundial e do genocídio em 

massa executado em nome de uma pureza de raça? Certamente, o argumento de que a 

narração de experiências estaria se extinguindo seria refutado, em meio ao aumento 

significativo de testemunhos das barbaridades que se estenderam até o nosso século. Ao 

menos, outra concepção de narração seria formulada, uma que não demandasse do narrador 

certa naturalidade em renunciar às “sutilezas psicológicas”, renúncia necessária para que, 

segundo Benjamin (1994), a história seja incorporada mais facilmente à memória do ouvinte e 

seja completamente assimilada à própria experiência do narrador. O testemunho da Grande 

                                                           
3 Walter Benjamin: * 1892, † 1940 
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Guerra provou ser inassimilável e, portanto, incomunicável através do modelo de narração até 

então pensado.  

A reflexão benjaminiana esboça o tema que retorna com força nas discussões pós-

Holocauto: o impacto da experiência do choque no modelo tradicional de representação. A 

tese de Benjamin não se limita a indicar o fim da narração, mas, primordialmente, anuncia a 

necessidade de um modelo de narração não mais apoiado no seu caráter de transmitir 

sabedoria e dar conselhos visando o futuro. Como argumenta Jeane Marie Gagnebin (2006), 

em Walter Benjamin é elaborada a exigência de outro tipo de narração, de uma “narração nas 

ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma tradição em migalhas” 

(GAGNEBIN, 2006, p. 53).  

Em outro ensaio, intitulado Sobre o conceito de história, Benjamin (1987) alude ao 

terror e à barbárie implicados na cultura levando a uma discussão acerca da incapacidade do 

discurso histórico em dar conta dessa realidade de forma reflexiva. Para ele, num contexto de 

conflito, quando não se volta inteiramente para o lado dos dominadores (herdeiros dos que até 

então venceram), o historiador tende a contemplar, com distanciamento, os “bens culturais”. 

Esses “bens culturais” dissimulam aquilo mesmo que os constitui: os corpos espalhados no 

chão, as ruínas deixadas pela guerra. Por isso, não há reflexão para além da visão superficial 

desses “bens culturais” que exclua o horror atrelado a eles. Com Benjamin, somos levados a 

conceber a história a partir dos traumas encobertos nos discursos da historiografia. Esses 

discursos, por vezes, falham em promover a reflexão acerca das barbáries presentes nas 

sociedades e culturas. Tal pensamento é consolidado na sua declaração: “nunca houve um 

monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie” (BENJAMIN, 

1987, p. 3). 

Nesse ensaio, o autor reivindica uma reconstituição do passado apoiada na memória, 

em vez da tentativa de traduzir o passado de forma “neutra”, buscando relatar “fatos” 

históricos externos a experiências individuais.  O que a historiografia define como “fatos” são, 

segundo Sarlo (2007), construídos a partir de experiências que passaram pelo processo de 

anulação do seu aspecto subjetivo para, então, serem incorporadas como “fatos” históricos. 

Ao isolar o passado fora da zona de contato com os sujeitos, o positivismo histórico, criticado 

por Benjamin, pretende transformar as experiências em objetos observáveis e estáticos, em 

fatos históricos que prometem recuperar uma suposta “verdade” sobre o passado.   

Tanto o modelo tradicional de narração, como a historiografia positivista aparecem na 

reflexão benjaminiana como paradigmas fadados ao fracasso em meio à realidade do choque 
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que habita a modernidade. Como indica Seligmann-Silva (2008b), nessa era de catástrofes, a 

identidade coletiva, ou a identidade nacional, começa a dissolver cada vez mais seu vínculo 

com a ‘grande narrativa’ dos fatos e personagens heroicos, na medida em que as derrotas e 

rupturas passam a ser enfatizadas nos relatos testemunhais. A narração na modernidade de 

choque encontra no testemunho das vítimas seu modo de sobrevivência.  Nele, segundo o 

autor, são articuladas a história e a memória do ponto de vista dos vencidos, a partir das ruínas 

deixadas pela catástrofe. O relato testemunhal surge, portanto, como uma nova forma de 

narração em meio à barbárie, atendendo à reivindicação benjaminiana de um modelo de 

reconstituição do passado apoiado na memória.  

As considerações de Walter Benjamin sobre a arte de narrar e a história na 

modernidade indicam que a transmissão de uma cultura não isenta da barbárie exige da 

historiografia uma abertura para os discursos de memória.  Essa abertura já vem acontecendo 

acompanhada da emergência, a partir dos anos 1960, da memória nas discussões políticas e 

culturais. É no rastro da descolonização, na busca por outras tradições e pela tradição dos 

'outros' que, segundo Andreas Huyssen (2000),  tomam forma as discussões sobre a memória, 

seguidas das várias "declarações de fim", como a teoria hegeliana do fim da história, 

retomada no final do século XX com a queda do muro de Berlim, a crença na morte do sujeito 

e a declaração benjaminiana do fim da narração.  

O signo da morte do sujeito corresponde à crise da subjetividade que, conforme Sarlo 

(2007), sustentou a expansão das ideias estruturalistas, nos anos 1970, na linguística, 

antropologia, teoria literária e ciências sociais. Essas ideias foram firmadas, primeiro, com o 

surgimento da linguística, no início do século XX. Os ideias estruturalistas de Ferdinand de 

Saussure, criador da ciência da língua, se expandiram para os discursos das ciências humanas 

e marcaram esse período que ficou conhecido pela crise da subjetividade.     

Serviu como base para o estruturalismo o livro que inaugurou a Linguística como 

ciência, o Curso de linguística geral, publicado em 1916. Na base de duas das dicotomias 

elaboradas por Saussure (2006), observamos o deslocamento do sujeito para fora dos 

interesses da linguística. A primeira é a que separa a fala da língua. A fala constitui o domínio 

individual, enquanto a língua é, em sua essência, social. Apesar de reconhecer que a execução 

da língua só se dá na fala pelo indivíduo, Saussure privilegia, em seus estudos, o domínio 

menos subjetivo, a língua, em que se torna possível a observação das leis que a regem. A 

dicotomia língua falada e escrita é outra oposição que tem sua hierarquia sustentada na ideia 

de evitar a intervenção do sujeito no objeto. O tratamento dado à escrita por Saussure revela 
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como a subjetividade era considerada uma ameaça à língua como um sistema puro. Para ele, a 

escrita é mera representação do signo vocal e, por isso, consiste no que há de artificial, impuro 

e enganoso em relação ao sistema linguístico. Nessa lógica de rebaixamento da escrita, o 

linguista genebrino defende que um “desapego” à letra seria o primeiro passo rumo à verdade, 

genuína ambição positivista que o estruturalismo herdou.  

O caráter falaz atribuído à escrita é justificado pelo pressuposto de que seu valor só 

passa a existir por meio da interpretação de um indivíduo. Entretanto, também a fala não está 

imune à condição humana de interpretar segundo às próprias vivências. Nem aquele que fala 

pode garantir que seu ponto de vista não “contamine” a pureza da língua.   

No contexto em que o sujeito foi “expulso” para fora da “estrutura” dos discursos das 

ciências humanas, ganha força o tema de uma “verdade” presente e exterior à percepção, à 

língua e às diferenças entre os presentes, os contextos, os sujeitos etc. Essa verdade, também 

compreendida como uma origem fixa, seria o centro da estrutura, aquilo que a orientaria, 

equilibraria e organizaria (DERRIDA, 1971). Em outras palavras, haveria sempre uma 

referência fixa e verdadeira em qualquer acontecimento que fosse representado na língua e as 

representações deveriam guiar-nos ao encontro dessa “verdade”, qualquer discurso que se 

afastasse desse centro, não levaria ao conhecimento verdadeiro, seria falseador da “verdade”, 

destruidor da estrutura. Derrida (1971), na sua crítica ao pensamento centralizador do 

estruturalismo, cita alguns nomes que perturbavam os preceitos estruturalistas, entre eles, “a 

crítica nietzchiana da metafísica, dos conceitos de ser e de verdade substituídos pelos 

conceitos de jogo, de interpretação e de signo (de signo sem verdade presente)” (DERRIDA, 

1971, p. 410). Percebe-se, então, que os trabalhos com a língua não excluíam a interpretação 

e, logo, não haveria uma verdade ou significado que sobrevivesse intacto aos discursos, seja 

na forma da fala ou da escrita. Quando a estrutura passou a ser questionada, viu-se que o 

centro não tinha uma origem fixa e natural, mas era instituído e comandado por uma lei, 

através da língua. Esse centro não existia fora da língua, fora de um discurso que o instituiu 

como verdade.  

 

Foi então o momento em que a linguagem invadiu o campo problemático 
universal; foi então o momento em que, na ausência de um centro ou de 
origem, tudo se torna discurso – com a condição de nos entendermos sobre 
esta palavra –, isto é, sistema no qual o significado central, originário ou 
transcendental nunca está absolutamente presente fora de um sistema de 
diferenças. A ausência de significado transcendental amplia indefinidamente 
o campo e o jogo da significação (DERRIDA, 1971, p. 409, 410).    
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A corrente de pensamento que Derrida inaugura sob o nome de Desconstrução foi 

essencial para o abalo do estruturalismo e para as discussões que surgem na 

contemporaneidade sob o signo do pós-estruturalismo. Um importante marco da contribuição 

derridiana é a constatação da não existência de um significado ou verdade transcendental, 

como uma lei natural, que não tenha sido instituída. A língua, por sua vez, não é 

representação dessa suposta verdade. Ela não recupera significados, mas os produz num jogo 

de diferenças, em que um significado se forma a partir da sua diferença em relação a outras 

palavras e sentidos. Nesse jogo, os significados jamais se apresentam imutáveis e imunes a 

transformações. Essa noção da língua e do processo de significação mina as concepções 

tranquilizadoras de língua como representação do pensamento ou da realidade. É aterrador 

saber que a língua não ampara o desejo de dar um depoimento completo acerca de um 

acontecimento ou de traduzir nossas angústias. Ela, definitivamente, não traduz tudo e o que 

ela traduz não permanece o mesmo, se desloca constantemente da cena que se pretendeu 

arquivar.  

Por volta dos anos 1980, torna-se visível um “desejo” de ruptura com esse pensamento 

estruturalista que já vinha sendo minado. Conforme Sarlo (2007), o campo dos estudos da 

memória emerge com força a partir do “boom” dos testemunhos de crimes de guerras, do 

Holocausto e da violência das ditaduras. Com o fortalecimento dos estudos da memória, surge 

uma reivindicação da primazia do sujeito que até então tinha sido excluído pelo pensamento 

estruturalista. A esse momento convém, como sugere Beatriz Sarlo (2007), atribuir o título “o 

sujeito ressuscitado”. O presente é caracterizado pela dimensão subjetiva, pelo renascimento 

do sujeito que se acreditou estar morto nas décadas de 1960 e 1970.  

Com o “renascimento” do sujeito, os discursos da memória tomaram uma nova 

dimensão. Esse acontecimento, caracterizado por Andreas Huyssen (2000) como “volta ao 

passado”, rompe drasticamente com a tendência de visar o futuro, presente nas primeiras 

décadas do século XX. Ilustra essa tendência modernista ideias como a que mirava o 

surgimento do “homem novo” na Europa, principal estímulo para os assassinatos em massa 

em nome de uma “purificação racial”. A ruptura com essa tradição segue o rastro da 

centralidade da memória no debate mais amplo sobre o Holocausto que, segundo Huyssen, foi 

principalmente incentivado pelo impacto da série americana “Holocaust”, de 1978, e o 

surgimento em massa dos relatos testemunhais arquivados em vídeos ou escritos em forma de 

narrativa pelos sobreviventes do genocídio. Esse movimento testemunhal constitui um marco 

não só da centralidade da memória, mas do renascimento do sujeito. 



 

30 

 

A ascensão do sujeito é a prova de que o discurso de base estruturalista, que tende a 

excluir qualquer traço de subjetividade para fixar uma verdade, provou ser incapaz em dar 

conta das experiências traumáticas que restaram das guerras e tragédias na era do avanço 

tecnológico. Diante dessa impossibilidade de se sustentar uma “verdade”, “florescem em 

contrapartida verdades subjetivas que afirmam saber aquilo que, até três décadas atrás, se 

considerava oculto pela ideologia ou submerso em processos pouco acessíveis à simples 

introspecção” (SARLO, 2007, p. 39).  

Os discursos que reivindicam representar a “verdade” se tornam mais utópicos quando 

o que está em discussão é a suposta verdade de uma experiência traumatizante. Essa 

experiência afeta o sujeito de tal modo que tentar comunicá-la de forma imparcial é, desde o 

início, tentativa fadada ao fracasso. Tal imparcialidade defendida nos discursos de base 

estruturalista está a serviço de uma suposta verdade exterior a processos subjetivos. 

Entretanto, perseguir essa “verdade”, que se quer única e comprovável sobre algum 

acontecimento, não deve constituir a essência dos testemunhos de um trauma.  

Em dois textos, Derrida (2000a, 2005b) discute esse caráter do testemunho 

heterogêneo à constatação de uma prova ou uma verdade teórica. Mesmo em casos de 

testemunhos sob julgamento, esses relatos não devem ser confundidos com a produção de 

prova ou evidência. Os testemunhos não constituem prova ou verdade presente em si, uma 

vez que sempre implicam um apelo à fé de quem ouve o testemunho e a promessa de dizer a 

verdade sobre o que somente a testemunha presenciou, (DERRIDA, 2005b). Se a prova ou a 

presença de uma verdade fosse a essência dos relatos testemunhais, não haveria a necessidade 

do apelo, mesmo que implícito, ao julgamento do outro. Em cada testemunho há a seguinte 

súplica: 

 
Eu afirmo (com ou sem razão, mas com toda boa fé, sinceramente) que 
aquilo estava ou está presente a mim, no espaço e no tempo (portanto, 
perceptível ao sentido), e, embora vocês não tenham acesso a isso, não o 
mesmo acesso, vocês, meus destinatários, vocês têm que acreditar em 
mim, porque eu me comprometo a contar-lhes a verdade, eu já estou 
envolvido nisso, eu falo a vocês que estou dizendo-lhes a verdade. 
Acreditem em mim (DERRIDA, 2005b, p. 76, grifo do autor, tradução 
nossa)4. 

 

                                                           
4 “I affirm (rightly or wrongly, but in all good faith, sincerely) that that was or is present to me, in space and 
time (thus sense perceptible) and although you do not have access to it, not the same access, you my adressees, 
you have to believe me, because I engage myself to tell you the truth, I am already engaged in it, I tell you that I 
am telling you the truth. Believe me”. 
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Conforme Derrida (2000a), o testemunho é sempre atormentado pela possibilidade de 

perjúrio, uma vez que não se produz prova através de relatos testemunhais. Essa condição dos 

testemunhos leva-os à assimilação pela literatura. De fato, a literatura é o lugar hospitaleiro 

para o testemunho, mesmo que pareça recusar a possibilidade de ficção. Mas, “se essa 

possibilidade [de literatura ou ficção], que ele parece proibir, fosse efetivamente excluída, se 

o testemunho, desse modo, se tornasse prova, informação, certeza ou arquivo, ele perderia a 

sua função de testemunho” (DERRIDA, 2000a, p. 30, tradução nossa)5. Logo, o relato 

testemunhal, para continuar a funcionar como testemunho da experiência de um evento 

traumático ou de um crime, em geral, deve ser atormentado e atravessado pela possibilidade 

de ficção e imaginação ou a possibilidade mesma de literatura. 

Falando com Derrida (2000a), a possibilidade da literatura no testemunho é a condição 

sem a qual não haveria testemunhos. Esse argumento remete-nos à reflexão acerca do 

testemunho do trauma tecida por Seligmann-Silva, para quem “o trauma encontra na 

imaginação um meio para sua narração. A literatura é chamada diante do trauma para prestar-

lhe serviço” (SELIGMANN-SILVA, 2008a, p. 70). Há um vínculo inevitável, portanto, entre 

testemunho, especialmente o testemunho da cena traumática, e imaginação, mesmo frente ao 

compromisso que toda testemunha assume de falar a verdade.  

O trauma em si já pressupõe seu vínculo com a imaginação e a fantasia no momento 

em que a sua narração “literal” torna-se impossível. Segundo Abraham e Torok (1995), a 

fantasia desempenha um papel relevante quando se trata de representar o trauma. A noção de 

fantasia é articulada, pelos teóricos, com a ideia de incorporação do trauma em uma cripta, 

processo que se caracteriza por recusar a realidade traumatizante, causa da perda e por 

recalcá-la, impedindo-a de ser enlutada. A fantasia serve à impossibilidade de reconhecimento 

da morte através do luto. O processo de luto envolve lidar com a perda figurando a ausência 

com palavras, tornando-a presente na língua.  Mas no momento em que a ausência já não se 

preenche com as palavras e o luto torna-se indizível, é o conteúdo da fantasia que entra em 

jogo. Ela responde a incapacidade de enlutar e, diante dessa impossibilidade, visa a metáfora 

do luto. A fantasia, ou imaginação, lida com a incapacidade das palavras em substituir uma 

ausência, em suportar nas suas letras o peso do conteúdo traumático. Dito de outra forma, as 

palavras não traduzem literalmente o trauma, não simbolizam exatamente a morte, o choque, 

a ruptura, o corte, de modo a aliviar a dor da falta, a enlutá-la.    

                                                           
5
 “If this possibility that it seems to prohibit were effectively excluded, if testimony thereby became proof, 

information, certainty, or archive, it would lose its function as testimony”. 
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O que nos interessa na leitura de Abraham e Torok é a impossibilidade de se garantir 

uma literalidade na comunicação de uma experiência traumática. Mas essa literalidade que 

caracteriza o processo de introjeção de uma perda não é nunca possível. Não só é impossível 

recuperar, através da língua, a cena traumática que se acreditava presente, fora de uma 

realidade psíquica, mas é, do mesmo modo, irrecuperável nela a presença plena de qualquer 

acontecimento. O que permanece do acontecimento não é sua presença, mas seu rastro. 

Guiamos-nos pelo rastro, com auxílio da língua, na busca dessa presença inalcançável. 

É nesse movimento que nossas experiências são comunicáveis. É inexistente a plenitude da 

língua com a qual se sonha no processo de introjeção de uma presença. Portanto, comunicar 

um acontecimento só é possível pela metáfora nostálgica da introjeção, pela metáfora da 

literalidade inatingível. O que quer dizer, também, que a fantasia é intrínseca à experiência da 

língua. A testemunha convive com o espectro da fantasia e da imaginação, na medida em que 

a literalidade no relato da cena traumática é interdita. A natureza dessa interdição é dupla: 

pela língua que não traduz “literalmente” o trauma e pelo trauma que não se deixa traduzir na 

língua sem a possibilidade de literatura, ficção ou imaginação.       

O trauma pode ter sua origem no próprio psiquismo ou numa realidade violenta 

externa. É pela natureza intensa dessa realidade que o sobrevivente é de tal modo afetado a 

ponto de ser impossível subtrair a realidade psíquica do relato da catástrofe. Seria, desse 

modo, uma tentativa fadada ao fracasso narrar fatos traumáticos de um ponto de vista 

objetivo.  É a verdade psíquica que está implicada nas neuroses traumáticas e não a realidade 

externa que o discurso positivista busca instituir como única verdade possível, não 

contaminada pela impureza imaginativa da realidade psíquica.  Desse modo, nos relatos 

testemunhais de vítimas da violência contra a humanidade, “não há equivalência entre o 

direito de lembrar e a afirmação de uma verdade da lembrança; tampouco o dever de memória 

obriga a aceitar essa equivalência” (SARLO, 2007, p. 44).  

Por estar inevitavelmente atrelado ao traço subjetivo da memória, o trauma carrega em 

si a diferença, implica mais uma memória fragmentada que uma unidade fechada em si. Por 

isso, de acordo com Dori Laub (1992), o ato de testemunhar envolve a experiência da 

diferença e não a exploração de uma identidade. O sobrevivente ou testemunha de um trauma 

inassimilável é testemunha da diferença em sua forma extrema: a morte do outro e a 

alteridade da morte. Vemos n’Os sertões o relato do extermínio de uma população que 

ameaçava a instituição e conservação de uma identidade nacional. Euclides da Cunha 

testemunhou essa diferença na sua forma extrema, como aniquilamento do outro, do diferente 
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e do inassimilável. A guerra de Canudos, como outros massacres que marcam a modernidade, 

é performativa no que tange à tentativa de se estabelecer e conservar uma identidade positiva, 

é monumento ao extermínio da diferença, do outro, daquilo que ameaça a “pureza” da nação.  

Apesar da inviabilidade de constituir identidades estáveis, fechadas em si, 

independentes das relações de diferença com o outro que tendem ao apagamento na afirmação 

dessas identidades, o próprio ato de narrar o trauma implica a promessa de recuperar um 

sentido, de estabelecer a verdade sobre aquela realidade da morte e de constituir sua 

identidade. Essa homogeneidade do significado é o que se quer arquivar em forma de 

testemunho. Vemos em Derrida que a ideia mesma de arquivar envolve o ato de consignar, ou 

seja, de reunir os signos, de “coordenar um único corpus em um sistema ou uma sincronia na 

qual todos os elementos articulam a unidade de uma configuração ideal” (DERRIDA, 2001a, 

p. 14). Logo, o arquivo não deveria ser o lugar da heterogeneidade. Seu papel envolve 

estabelecer e proteger uma verdade que se quer originária.  

À necessidade de contar está atrelado o desejo de inscrever a memória da catástrofe 

para evitar seu apagamento. É um desejo de conservação e, portanto, uma pulsão de 

arquivamento. Esse desejo de arquivar pode ser concebido sob o signo de um “mal” 

necessário contra a ameaça de esquecimento. A possibilidade de destruição é a condição 

própria da incapacidade da memória em permanecer presente no tempo, sem recorrer à sua 

inscrição no espaço exterior do arquivo, sem se submeter à técnica de consignação e repetição 

(DERRIDA, 2001a).  

O “mal de”6 de arquivo, como desejo de conservação, coexiste com o esquecimento, 

com a ameaça de sua própria destruição. Derrida reforça essa conjuntura nas seguintes 

palavras:  

 

não haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a 
possibilidade de esquecimento que não se limita a um recalcamento. 
Sobretudo, e eis aí o mais grave, além ou aquém deste simples limite que 
chamam de finitude, não haveria mal de arquivo sem a ameaça desta pulsão 
de morte, de agressão ou de destruição (DERRIDA, 2001a, p. 32).   

 

Como vimos, o conteúdo traumático caracteriza-se por não ser totalmente introjetável, 

por não possibilitar que sua presença seja figurada pela língua. Para suprir a falta das palavras 

                                                           
6
  Em francês, “mal de” significa sofrer e, ao mesmo tempo, desejar. Assim, “escutando o idioma francês e nele, 

o atributo “en mal de”, estar com mal de arquivo, pode significar outra coisa que não sofrer de um mal, de uma 
perturbação ou disso que o nome “mal” poderia nomear. É arder de paixão. É não ter sossego, é incessantemente, 
interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde” (DERRIDA, 2001a, p. 118). 
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em preencher satisfatoriamente o vazio da perda, consequência do evento traumático, a 

fantasia, como representação metafórica e criativa, surge como meio para inscrever o trauma 

numa exterioridade, num arquivo testemunhal. Luta contra o esquecimento que se trava ao 

mesmo tempo em que o ato de rememoração toca dolorosamente o corte deixado pela 

vivência traumatizante.  

É importante notar que, mesmo sendo também signo de autoridade que reivindica para 

si um status de verdade originária, o arquivo, segundo Derrida (2001a, p. 8), “não se efetua 

nunca através de um ato de anamnese intuitiva que ressuscitaria, viva, inocente ou neutra, a 

originalidade de um acontecimento”. Ao mesmo tempo em que a ideia de arquivo articula as 

noções de começo e autoridade, sua existência é paradoxalmente assegurada pela 

possibilidade de repetição, reprodução ou reimpressão. Ele perderia a sua função de arquivo 

se não inscrevesse em sua materialidade o que a memória não garante preservar e repetir de 

um acontecimento, tal como ele foi. O arquivo, prótese da memória, tem lugar na falta 

estrutural desta em sobreviver à ameaça de destruição. Seu papel é viabilizar a sobrevivência 

da memória através da técnica de repetição que sua atividade envolve. Em contrapartida, a 

própria repetição ameaça destruir a memória na singularidade de um acontecimento. Ora, para 

um acontecimento ser tomado como singular e único é preciso reconhecer a não existência de 

repetição desse acontecimento em outro momento e lugar. A repetição torna o arquivo 

possível, mas também apaga a singularidade que se tenta conservar nele. A ideia de arquivo 

não é estranha ao ato de traduzir, na medida em que este também pressupõe o movimento 

paradoxal de tentar conservar a identidade “original” pela repetição e, através dela, destruir 

essa identidade que nem chegou a se estabelecer. Contra a unificação, homogeneidade e 

unicidade que se quer guardar no arquivo, a tradução testemunhal acontece. Logo, em 

nenhum desses casos, no arquivo, testemunho e na tradução, deve-se associar o ato de repetir 

à ideia de trazer novamente à presença um “mesmo” sentido ou um mesmo acontecimento. A 

repetição traz algo novo, o que se opõe a ideia mesma de repetir. Tal é o movimento 

paradoxal da tradução e do testemunho, formas de arquivo marcadas mais pela diferença que 

por uma identidade sólida e única.  

A testemunha ocular ou o sobrevivente encontra no testemunho, nesse arquivo da 

diferença, a possibilidade de traduzir seu trauma. É na forma dessa narrativa das ruínas, do 

crime, da morte do outro e do trauma que ele pode ser traduzido. O testemunho, lembremos o 

que diz Derrida (2000a), sempre será atravessado pela possibilidade de ficção, pela 
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experiência da literatura e pela possibilidade insuportável de perjúrio e traição. Nas suas 

palavras,  

 

a possibilidade de ficção literária atormenta o assim chamado testemunho 
real, sério, responsável e verdadeiro como a sua própria possibilidade. Esse 
tormento é talvez a paixão mesma, o lugar apaixonado da escrita literária, 
como o projeto de dizer tudo (DERRIDA, 2000a, p. 72, tradução nossa)7. 

 

Na literatura, portanto, a testemunha encontra a possibilidade de dizer tudo. Mas essa 

possibilidade permanece como promessa. A testemunha convive com o limite da língua em 

dizer tudo, mesmo quando se trata desse “lugar apaixonado da escrita literária”. Os limites 

impostos especialmente pela língua, nos quais a testemunha está enclausurada, são reforçados 

na epígrafe deste capítulo: “não há jamais palavras suficientes ou as palavras certas, nem, 

jamais, tempo suficiente ou o tempo certo, nem escuta suficiente ou a escuta certa para 

articular a história que não pode ser totalmente assimilada no pensamento, na memória e na 

fala” (LAUB, 1992, p. 78, tradução nossa)8. 

As palavras nunca são suficientes para narrar a experiência insuportável. Subjugado 

pela impossibilidade de representar a totalidade do que lhe atormenta ou de se calar diante do 

horror presenciado, a testemunha experimenta um trauma na sua relação mesma com a língua, 

relação sempre destinada à incompletude e atormentada pela possibilidade de ficção e de 

perjúrio.  

No entanto, a incompletude do testemunho é, antes, uma limitação própria da língua 

que se manifesta de forma problemática na tentativa de traduzir o trauma. Como foi 

argumentado na seção anterior, o trauma tende a resistir à simbolização e, como 

consequência, barra a sua assimilação. A não plenitude da língua articula-se ao aspecto 

inassimilável do trauma e, juntos, corroboram a ideia de que o relato de uma experiência 

traumática sempre será parcial. A essa condição a testemunha, tradutora da cena traumática, 

está inevitavelmente submersa. Os eventos traumáticos são testemunhos urgentes e gritantes 

de que a língua não produz cópia de uma realidade anterior, não a representa “fielmente”. 

                                                           
7
 ‘The possibility of literary fiction haunts the so-called truthful, responsible, serious, real testimony as its proper 

possibility. This haunting is peharps the passion itself, the passionate place of literary writing, as the project to 
say everything”. 
 
8
 There are never enough words or the right words, there is never enough time or the right time, and never 

enough listening and the righ listening to articulate the story that cannot be fully captured in thought, memory 
and speech 
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Referindo-se a uma das catástrofes (a maior delas) que impulsionaram dezenas de 

testemunhos, Seligmann-Silva afirma que,  

 

com a Shoah o paradigma tradicional da representação sofre um abalo: esse 
evento mostra em que medida o ‘real’ não pode ser totalmente traduzido e 
como a língua nem simplesmente ‘transporta sentidos’ nem meramente 
‘constrói a realidade’ ex nihilo; por outro lado esse evento exige a sua 
representação (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 158, 159). 

   

Esse abalo no modelo tradicional de representação foi antecipado por Walter 

Benjamin em sua tese que previa o fim da narração nos moldes pensados até antes da Primeira 

Guerra Mundial. Benjamin aponta para a necessidade de um novo paradigma de 

representação, tanto no que concerne a arte de narrar como no registro histórico. Torna-se 

urgente um modelo de representação que parte das ruínas deixadas pela realidade gritante da 

morte, uma reconstituição reflexiva do passado traumático apoiada na memória que não se dá 

sem o espectro da imaginação. Como nos diz Seligmann-Silva (2005, P. 80), nas entrelinhas 

do pensamento benjaminiano já se vislumbrava, “muitos elementos da concepção da história 

como trauma e da historiografia como testemunho”. 

Não obstante o reconhecimento do trauma como algo da ordem do indizível, foi 

possível traduzi-lo pela via testemunhal. A despeito desse aspecto indizível, a representação 

do trauma é um imperativo numa era “pós-catástrofes”. Representar não se limita a registrar 

um acontecimento histórico, uma realidade exterior ao sujeito e independente de sua 

percepção. Representar o trauma, é, antes, falar de uma experiência que, como tal, envolve 

uma determinada percepção. É testemunhá-lo e ser atormentado pela possibilidade de 

imaginação, ficção ou fantasia. É mister lembrar que a realidade psíquica é o lugar do trauma 

e, portanto,  traz em seu bojo o vínculo entre realidade e fantasia, uma ligada à outra de tal 

modo que chega a ser impossível precisar o limite entre os dois domínios.  

A tradução do trauma se dá pela narrativa apoiada na memória e não “no discurso 

historiográfico que tenta impor uma tradução total do passado que equivale a uma 

normalização – encobridora – do mesmo” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 211). É a 

experiência do indivíduo, isso que o relato “imparcial” tenta subtrair, que a tradução do 

trauma comunica. A possibilidade de traduzir o trauma reside no testemunho, nessa forma de 

narrativa apoiada na memória. O testemunho é a possibilidade de dizer o indizível e a 

promessa de traduzir a realidade traumática que não se deixa traduzir.  
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2. TRADUÇÃO OU TESTEMUNHO DO INTRADUZÍVEL 

 

 

“Nos rios ao norte do futuro 

lanço a rede que tu 

hesitante carregas 

com sombras escritas por 

pedras”. 

 

Nos rios ao norte do futuro 

Paul Celan (tradução Claudia Cavalcanti) 

 

 

“Toda tradução, por vocação ‘relevante’, ao mesmo tempo 

reforça, eleva e redime o original por uma operação que 

transforma e guarda ainda o luto pela origem, tarefa 

possível/impossível imposta ao tradutor”. 

 

O que é uma tradução ‘relevante”? 

Jacques Derrida 

 

 

2.1 Blessure: trauma e ferida na origem 

 

 

A testemunha é confrontada com a inexistência de palavras boas e fortes o bastante 

para expressar a vivência traumática. Essa angústia reside também na inexistência de palavras 

que assegurem a presença do significado e a unicidade de qualquer evento. Em muitos casos, 

a testemunha narra um acontecimento traumático movida pela unicidade do evento. Segundo 

Derrida (2000a), o apelo à unicidade é um traço dos relatos testemunhais. O testemunho deve 

revelar-se único, na medida em que toda testemunha deve narrar o que somente ela 

presenciou, no lugar e no momento em que nenhum outro sujeito esteve presente. Conforme o 

filósofo, demanda-se que a testemunha, assim como o seu testemunho, seja singular e 

insubstituível.   Por outro lado, no momento mesmo de dar o seu testemunho, ao apelar para a 

fé dos seus ouvintes e jurar dizer a verdade, a testemunha apresenta-se como exemplar. Tudo 

que se mostra exemplar é único, mas, ao mesmo tempo, por se apresentar como exemplo, 
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deve permitir a possibilidade de repetição. A situação é exemplar na medida em que pode 

acontecer com outros sujeitos submetidos às mesmas condições. Apesar de ser o relato 

insubstituível de um único sujeito que vivenciou ou presenciou determinado acontecimento, o 

testemunho pressupõe a possibilidade de ser substituível.  Conforme Derrida, 

 

Ao dizer: eu juro falar a verdade, no que fui o único a ver ou a ouvir e no 
que sou o único que pode atestar, isso é verdade na medida em que qualquer 
um no meu lugar, naquele instante, teria visto, ou ouvido ou tocado a 
mesma coisa e poderia repetir, de forma exemplar, universal, a verdade do 
meu testemunho (DERRIDA, 2000a, p. 41, grifo do autor, tradução nossa)9. 

 

  O ato de testemunhar é singular e, ao mesmo tempo universal. Se o testemunho não 

apelar para a universalidade, para o status de testemunho exemplar, substituível e repetível, 

corre o risco de perder o valor de testemunho verdadeiro. Mas antes, logo no primeiro 

momento em que se narra o acontecimento testemunhado, há, aí, uma repetição e, portanto, 

tentativa de tradução e de universalização. Inaugura-se uma separação do instante singular 

que se quer arquivar pelo testemunho logo na sua primeira narração falada ou escrita. Nessa 

primeira inscrição na língua, o testemunho abre-se a inumeráveis repetições pelas leituras e 

reescristas. A cada repetição, há uma separação do momento singular ao qual o testemunho 

fez referência.  Nessa lógica, nos diz Derrida:  

 

o que falo pela primeira vez,  se isso for um testemunho, é, desde já, uma 
repetição, ao menos uma repetitibilidade; é, desde já, iterabilidade, mais que 
uma vez em uma só vez, mais que um instante em um instante, ao mesmo 
tempo; e, sendo esse o caso, o instante é  sempre dividido no seu próprio 
momento, no momento da sua escrita (DERRIDA, 2000a, p. 41, tradução 
nossa) 10.    

 

Prometer conservar uma unicidade na (re)escrita de um acontecimento e a quebra 

dessa promessa que a repetição na língua pressupõe é o que marca o testemunho, mas é, antes, 

condição inerente à qualquer tentativa de apreender  e guardar um sentido numa rede de 

palavras. O vínculo entre tal promessa e seu não cumprimento manifesta-se de forma evidente 

e problemática não só na tradução da cena traumática, mas também na tradução em seu 
                                                           
9
 “In saying: I  swear to tell the truth, where I have been the only one to see or hear and where I am the only one 

who can attest to it, this is truth to the extent that anyone who in my place, at that instant, would have seen or 
heard or touched the same thing and could repeat exemplarily, universaly, the truth of my testimony”. 
 
10 “What I say for the first time, if it is a testimony, is already a repetition, at least a repeatability; it is already 
an iterability, more than once at once, more than an instant in one instant, at the same time; and that being the 
case, the instant is always divided at its very point, at the point of its writing”.  
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sentido menos metafórico, entre línguas distintas, que Roman Jakobson (1995) designa como 

interlingual ou tradução “propriamente dita”11. O tradutor testemunha a sua própria luta com a 

língua para repetir um texto original que, como um acontecimento único na língua de partida, 

resiste à repetição, isto é, à tradução. Traduzir é repetir, e, no momento dessa repetição, 

rompe-se a singularidade naquilo que passa a ser repetido/repetível. Essa ruptura constitui a 

ferida na escrita testemunhal e, de resto, em qualquer escrita. Essa ferida parece causar um 

desconforto maior em relação à escrita testemunhal na medida em que a testemunha se 

compromete a entregar o relato único do instante vivido. Assim como uma cena traumática 

vivida, o original é único no instante da sua concepção. Tanto a tradução como o testemunho, 

por repetirem alguma coisa na língua, rompem e destroem a singularidade de um trauma 

original. Visto que, 

 

quando me comprometo a falar a verdade, comprometo-me a repetir a 
mesma coisa, um instante depois, dois instantes depois, no dia seguinte e 
pela eternidade, de certa forma. Mas essa repetição carrega o instante fora de 
si. Por conseguinte, o instante é, instantaneamente, nesse mesmo instante, 
dividido, destruído pelo que, contudo, torna possível – o testemunho 
(DERRIDA, 2000a, p. 33, tradução nossa)12.  
 

Essa separação é apresentada por Derrida (1992b; 2007) como uma ferida que se abre 

quando se escreve e se assina um texto. Isso que traduzimos por ferida, é, pelo filósofo, 

nomeado blessure, signo polissêmico que em francês designa tanto uma lesão no corpo, 

provocada por um acidente ou choque, como uma ofensa moral profunda. A experiência dessa 

blessure é relacionada à experiência da escrita e da promessa infindável de fechamento e de 

entrega de um sentido, de uma identidade ou de uma singularidade. Esse termo “blessure” 

divide um campo semântico com a noção de trauma. Se retomarmos a discussão do trauma, 

torna-se mais perceptível o vínculo entre os dois termos. O choque e a ofensa marcados no 

termo de que Derrida lança mão não são estranhos à noção de trauma. Levando em conta que 

a blessure de que fala Derrida é uma marca que não se apaga, uma ferida que não cicatriza, 

podemos interpretá-la como um trauma que também é da ordem do insuperável, do que não se 

cura e persiste na memória como um passado que não passa. Deve ser pelo diálogo implícito 
                                                           
11 Jakobson (1995) discrimina três tipos de tradução: a tradução intralingual (interpretação de palavras por meio 
de outros signos da “mesma” língua), a interlingual (tradução entre duas línguas), e a interssemiótica (tradução 
de signos verbais em signos não verbais). 
 
12

 “When I commit myself to speaking the truth, I commit myself to repeating the same thing, an instant later, two 
instants later, the next day, and for eternity, in a certain way. But this repetition carries the instant outside of 
itself. Consequently, the instant is instantaneously, at this very instant, divided, destroyed by what it nonetheless 
makes possible – testimony”.  
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entre os dois temas que Derrida (1992b), na entrevista concedida à Elisabeth Weber, 

publicada sob o título Passages — du traumatisme à la promesse (Passagens – do trauma à 

promessa), discute a questão da ferida nos poemas de Paul Celan e, em geral, em qualquer 

escrita.  

Ao mencionar os poemas de Paul Celan, característicos por carregarem uma data 

como marca do evento traumatizante vivido no campo de concentração, Derrida afirma que o 

ato de inscrever uma data é a tentativa de conservar a unicidade do evento ao qual se faz 

referência; de dizer que o evento sucedido do qual se fala aconteceu em tal dia e não em 

outro. Logo, datar uma escrita é tentar congelar um acontecimento que a precede a fim de 

evitar seu desvanecimento, é, portanto, desejo e pulsão de conservação, pulsão de arquivo. A 

inscrição de uma data figura o desejo, a pulsão ou o mal de arquivo que toda escrita carrega 

em si. Mal que, segundo Derrida (2001a, p. 32), não haveria “sem a ameaça desta pulsão de 

morte, de agressão ou de destruição”. O arquivamento de um evento pela inscrição de uma 

data, em contrapartida, já marca a separação entre a datação e o instante singular ao qual faz 

referência. A primeira repetição pela inscrição é seguida de uma segunda repetição, sua 

leitura. Nesse movimento, apaga-se a singularidade do momento que se tenta registrar. Essa 

conclusão é anunciada por Derrida: “uma vez lida, fazendo referência ao calendário ou não, é 

imediatamente repetida e, como consequência, nessa iterabilidade que a torna legível, ela 

perde a singularidade que guarda. Perde aquilo que quer guardar. Queima o que quer salvar” 

(DERRIDA, 1992b, p. 391, tradução nossa) 13.  A possibilidade de repetição de algum sentido 

ou rastro é o que torna uma escrita legível e, ao mesmo tempo, destrói a possibilidade da 

unicidade.   

No contexto dessa reflexão, a data é compreendida como experiência de uma blessure, 

de uma ferida que se abre ou de um trauma. Todo texto carrega em si uma data, de forma 

explícita ou não, uma vez que qualquer texto, na sua legibilidade, possui um ou mais de um 

destinatário, mesmo quando o nome do destinatário não está nele impresso. O destino mesmo 

do texto, a promessa de chegar a alguém ou a algum lugar, data um momento. Na intenção 

mesma de guardar a unicidade de algum evento na escrita, uma data é marcada. Justo no 

momento em que o texto se oferece à leitura do outro, sua unicidade se apaga. Logo, a 

experiência da escrita é também a experiência de um ferimento, de uma ferida que se abre e 

testemunha a dor da falta daquilo mesmo que se queria conservar. 

                                                           
13 “Dès lors qu'elle est lue, qu'elle fasse référence au calendrier ou non, elle est immédiatement répétée et, par conséquent, dans cette 
itérabilité qui la rend lisible, elle perd la singularité qu'elle garde. Elle perd ce qu'elle veut garder. Elle brûle ce qu'elle veut sauver”. 
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Em outra entrevista, Derrida (2007) relaciona essa ferida presente na escrita com a 

impossibilidade de clausurar o texto em um sentido, fechando-o em si e em sua suposta 

“verdade”. Aqui a ferida assemelha-se à abertura de um texto que não se fecha em nenhuma 

leitura, a abertura pela qual ele continua a falar, a disseminar-se sem se deixar calar em 

nenhum significado que se crê último, sem se deixar esgotar em qualquer interpretação. Para 

o pensador, “a assinatura de um poema, como de todo texto, é uma ferida que se abre, que não 

cicatriza, o hiato, é admirável a boca que fala lá onde está ferido. No lugar da lesão” 

(DERRIDA, 2007, p. 325, grifos do autor). Podemos pensar essa ferida como o corte que 

inauguramos no momento mesmo em que escrevemos e assinamos. Esse corte que abrimos 

corresponde à nossa separação com nossa escrita e nossa assinatura, que funcionam sem a 

nossa presença. Como consequência dessa divisão que nos impede de determos o domínio 

sobre aquilo que assinamos, inauguramos a ruptura da situação singular, do instante ou dos 

entes queridos que gostaríamos de referenciar e guardar. Tal é a ferida na língua e na escrita, a 

experiência da escrita é a experiência dessa ferida.  

Qualquer leitura que pretenda descobrir todas as referências em um texto, pretende 

também fechar essa ferida. Contudo, a totalidade do que se desejou arquivar na escrita não 

será jamais restituída. A ferida, segundo Derrida, consiste também, ou justamente, “em 

pretender descobrir e dominar o sentido, em pretender saturar ou em saturar, encher esse 

vazio, fechar a boca” (DERRIDA, 2007, p. 326).  Dividido e destruído, o instante singular 

não pode mais determinar o sentido do texto, como sua identidade fixa. A partir da sua 

separação, abre-se uma ferida, um corte que não pode ser fechado. A escrita é a experiência 

da ferida e da impossibilidade de ser cicatrizada. Ela corresponde ao limite fraturado do texto, 

para sempre aberto, por onde ele não cessa de escapar.  

Os relatos testemunhais são a experiência dessa ferida na língua, desse vazio que as 

palavras não preenchem, e de outra ferida que a língua se mostra insuficiente no tratamento: a 

realidade ofensiva, o trauma que se tenta traduzir na língua. A referência às vítimas do 

Nacional-Socialismo, segundo Derrida, marca a data de um trauma, da abertura de uma ferida, 

mas também traz outra ferida, a que se abre em toda escrita. Essa referência testemunha, 

portanto, a data “de uma ferida na ferida” (DERRIDA, 1992b, p. 394, tradução nossa)14. 

Partindo dessa premissa, vemos os poemas de Paul Celan, entre outras formas 

literárias que fazem referência à realidade dos campos de concentração, como manifestações 

mais gritantes do trauma. São experiências do trauma na língua que não suporta traduzir a 
                                                           
14

 “d'une blessure dans la blessure”. 
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totalidade de outro trauma, a totalidade da realidade de morte com a qual se compromete o 

relato do sobrevivente. Tentam escrever um trauma ao mesmo tempo em que testemunham o 

trauma na língua impondo que algo permanecerá não dito.  

Experiência de uma promessa não cumprida, tal é a conjuntura e o trauma pelo qual a 

escrita é atravessada. A experiência de uma promessa suspensa está pressuposta não só na 

escrita, mas já no ato de falar uma língua, conforme indica Derrida em texto publicado alguns 

anos depois da entrevista: 

 

De cada vez que abro a boca, de cada vez que falo ou escrevo, prometo. 
Queira-o eu ou não: a fatal precipitação da promessa, é preciso dissociá-la 
aqui dos valores de vontade, de intenção ou de querer-dizer que lhe estão 
razoavelmente ligados. O performativo desta promessa não é um speech act 
entre outros. Está implicado em todo e qualquer outro performativo; e esta 
promessa anuncia a unicidade de uma língua por vir”15 (DERRIDA, 2001b, 
p. 100, grifo do autor). 

 

Falar uma única língua, através dela, expressar um único sentido e prendê-lo numa 

rede de palavras são ações impossíveis, mas são também o que buscamos e o que prometemos 

– mesmo sem falar “eu prometo” –  em cada tentativa de apropriar-nos da língua. Essa busca 

inalcançável, ou promessa infindável e impagável, é interdita pelo princípio de iterabilidade 

sem o qual não haveria compreensão entre falantes de uma língua, entre seus escritores e 

leitores. Na possibilidade do iterável, ou seja, na repetição das palavras pelo ato de leitura é 

que elas se tornam legíveis e passíveis de compreensão. É certo que os significados estão 

longe de ser imunes à alteração, porém essa alteração não é absoluta nem nos textos mais 

herméticos – uma vez escritos, foram repetidos e são repetíveis na leitura, se não de outro, do 

seu próprio autor – e, se assim fosse, não nos entenderíamos, nossos textos não seriam lidos 

ou traduzidos. De forma contraditória, na iterabilidade mesma dos significados suas 

identidades se esquivam, se deslocam, eles não permanecem os mesmos em cada leitura. Por 

conseguinte, é rompida a promessa de um sentido único atado a uma escrita pronta e fechada 

em si.   

A língua é, então, marcada pela angústia de testemunhar a impossibilidade de instituir 

e conservar uma suposta identidade ou totalidade de um acontecimento. Limitação na língua à 

qual estamos condenados desde a primeira tentativa de arquivar nas palavras o que a memória 

falha em conservar. Essa falta originária é como uma ferida que incomoda, que causa 

                                                           
15 DERRIDA, Jacques. O monolinguismo do outro ou a prótese de origem. 200, p. 100. 
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desconforto, angústia. Na nossa relação com as palavras testemunhamos tal angústia, 

conforme podemos concluir da reflexão tecida por Zelina Beato: 

 
É assim que as palavras, que estão no começo, que são o próprio começo, 
não dizem tudo. Dizem mal, maldizem, subdizem, extradizem, sobredizem, 
se impõem e se esquivam, contam histórias e escondem detalhes, falam de 
interesses e disputas, contam fábulas de mocinhos e bandidos, mas deixam 
de fora a dor, a grande dor silenciosa de nem tudo poder dizer (BEATO, 
2009, p. 179). 

 

As palavras não dizem tudo, mas é esse tudo que sempre prometemos dizer. Essa 

incapacidade de cumprir tal promessa é angústia presente no trabalho do tradutor. Angústia, 

dor, blessure decorrente da impossibilidade de dizer esse “tudo” que já falta no original. O 

tradutor se vê em meio a uma conflitante conjuntura entre o traço intraduzível no original e 

essa limitação da língua. Aqui, torna-se clara uma relação entre trauma e texto original, ambos 

intraduzíveis, de certo modo, mas a serem traduzidos. Nessa lógica do original como um 

trauma, a experiência de traduzi-lo é uma experiência traumática. 

Como indica a argumentação, o estado de angústia também caracteriza o trauma, se 

apresentando de duas formas. A primeira em relação ao estado psicológico do indivíduo 

traumatizado, acometido por uma angústia persistente. A segunda, em relação à dificuldade 

em relatar o trauma, pela sua própria natureza intraduzível, combinada à limitação da língua 

em (trans)portar sentidos inteiros.  Um estado de angústia similar afeta o tradutor diante da 

necessidade de lidar com um texto que resiste à tradução e com essa limitação da língua. 

Quando se trata do ato de traduzir, é imposto ao tradutor que este assuma a promessa 

de trazer a uma língua de partida um sentido supostamente guardado no texto original. Ao 

lado dessa imposição, o tradutor convive com a impossibilidade de cumprir sua promessa. 

Confiar à tradução a responsabilidade de conservar um sentido presente no texto original é, 

antes, pressupor que tal sentido está instituído e guardado no texto de partida. Entretanto, o 

texto de partida, como arquivo e tentativa de repetição do acontecimento, já inaugura em si o 

processo contínuo de deslocamento e disseminação e, desse modo, o sentido que se tenta 

instituir e salvar de sua destruição não pode ser assegurado desde sua primeira inscrição. A 

ferida, a falta ou o trauma diante de uma falta, que atormenta a tradução, está, portanto, na 

origem, no original.  

A escrita e a leitura já são marcadas pela experiência dessa falta inevitável em nossa 

relação com as palavras. A tradução, como processo envolvendo leitura e escrita, lida de 

forma mais angustiante com a ausência de um sentido fixo, uma vez que é sua intenção repetir 
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esse “mesmo” sentido que, logo no original, se ausenta. A impossibilidade de findar a 

promessa tradutória é incontestável visto que as escolhas dos tradutores ao lidar com as 

palavras do original envolvem, segundo Beato (2009), privilegiar determinados sentidos, que, 

inevitavelmente, esvaziam “outras noções em reserva” (BEATO, 2009, p. 177). Até mesmo 

em nossa condição de leitores fazemos escolhas a cada leitura, privilegiamos uns significados 

e negligenciamos outros. Tais escolhas, muitas vezes inconscientes, são resultados de uma 

herança cognitiva, de leituras anteriores que forjam nosso conhecimento de mundo. 

Retomando a reflexão derridiana, a cada inscrição e leitura é desfeita a promessa de 

proteger um conteúdo inteiro e único contra a sua disseminação que destrói sua unicidade. 

Assim como o trauma é caracterizado por resistir a qualquer tentativa de cercá-lo e 

amarrá-lo à rede de significantes, o texto original surge para seu tradutor como a cena 

traumática que escapa à repetição em outra língua. O trauma e o original impõem ao 

sobrevivente e tradutor que alguma coisa permaneça não dita e incompreendida. Ao mesmo 

tempo, um rastro permanece, e esse índice de ausência é traço iterável, é o que permite a 

comunicação, a legibilidade e traduzibilidade dos textos. É nesse paradoxo entre a 

impossibilidade de se garantir a repetição plena de significados e o imperativo de fazê-lo que 

a tradução acontece.  

Tal antítese havia sido apontada por Walter Benjamin em prefácio à sua tradução dos 

poemas de Baudelaire. Tendo em vista a importância da reflexão benjaminiana para a teoria 

da tradução contemporânea a esse momento pós-estruturalista, nos ocupamos em trazer uma 

leitura do prefácio na seção posterior, bem como as implicações relevantes para esta reflexão, 

muitas delas indicadas na leitura de Jacques Derrida, Seligmann-Silva e Susana Kampff 

Lages. Tais leituras contribuem para afirmar a tradução como a experiência de uma ferida e 

de um trauma no original.   

 

 

2.2 Língua “pura” e verdade inalcançável: primeiros conflitos n’A tarefa do tradutor 

 

 

O prefácio de Walter Benjamin à sua tradução dos poemas de Baudelaire continua 

emblemático no campo da reflexão contemporânea sobre tradução, mesmo datado de 1923, ao 

ponto de ser quase impossível falar sobre tradução sem mencioná-lo.  Duas importantes obras 

cujas conclusões contribuem para o presente estudo foram tecidas a partir dessa contribuição 
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benjaminiana: Torres de Babel, de Jacques Derrida, e Walter Benjamin: tradução e 

melancolia, de Susana Kampff Lages. É relevante, portanto, apresentar uma leitura das 

questões que atravessam a reflexão benjaminiana e contribuem para que ela continue a ser 

referência nas discussões teóricas sobre a tradução.  

Logo nas páginas iniciais do seu ensaio, Walter Benjamin (1996) enfatiza que a  arte, 

em especial a obra literária, não tem como finalidade comunicar ou ser recebida/lida por um 

público, ela não existe em função de um leitor, embora, indago, como saber que determinada 

composição se trata de uma obra de arte se não pela recepção, pelo modo em que é recebida e 

lida? O texto que constitui o corpus dessa pesquisa, Os sertões, serve de exemplo para a 

questão. Alguns estudiosos, entre eles o historiador Edgar Salvadori de Decca (2002), 

defendem que, com o seu “livro vingador”, Euclides pretendia entregar um documento 

científico e histórico sobre o sertão e a guerra de Canudos. Todavia, ao ser publicado, o livro 

de um engenheiro e jornalista foi saudado como obra literária, justamente, por seus leitores. É 

importante considerar, ainda, a tese benjaminiana quando argumenta que a obra de arte não 

tem, como força motriz, um certo público alvo, não acontece em função, exclusivamente, da 

sua recepção.  

Já a tradução, como lemos em Benjamin (1996), mesmo estando a serviço de uma obra 

literária, tem como fim transmitir certo conteúdo a leitores incapazes de assimilá-lo na língua 

de origem. Diante de tal pressuposto e da sua condição de tradutor de poemas dos Tableaux 

parisens de Baudelaire, Benjamin lança a questão perturbadora: “se o original não existe em 

função do leitor, como poderíamos compreender a tradução a partir de uma relação dessa 

espécie?” (BENJAMIN, 1996, p. 289). No rastro do pensamento benjaminiano, é notório que, 

em se tratando de uma obra de arte como texto original, a sua força criadora não existe em 

função da necessidade comunicativa. O que quer dizer que uma escrita poética a traduzir, seja 

em forma de poesia ou de prosa, carrega em si esse aspecto de não ter como finalidade a 

comunicação. Tendo em vista tal condição da obra de arte e o pressuposto alheio de que quem 

comunica, comunica algo a alguém, o texto poético, que não é comunicação, é liberto da 

assertiva mandatória de ter que destinar-se a alguém, a determinado público. Nessa lógica, se 

a comunicação não constitui preocupação na obra de arte, tampouco a recepção deve ser seu 

fim. O tradutor do texto literário deve levar em conta essa condição da obra de arte. Muito 

mais à letra, à beleza da materialidade das palavras, ao corpo linguístico em detrimento de 

qualquer conteúdo é que a essência da escrita criativa está relacionada.  



 

46 

 

Por outro lado, se considerarmos com rigor o objetivo que parece nortear o projeto 

tradutório, dizer novamente a mesma coisa em outra língua, vislumbramos a intenção de 

comunicar algo e certa preocupação com a recepção. Essa demanda na atividade do tradutor é, 

para Benjamin, o que parece diferenciar a tradução do original. O pensador anuncia aí uma 

“diferença de estatura”, que sinaliza para a hierarquia dogmática entre original e tradução: 

 

E uma tradução? Será ela dirigida a leitores que não compreendem o 
original? Essa questão parece explicar suficientemente a diferença de 
estatura entre ambos [original e tradução] no âmbito da arte. Além disso, 
parece ser este o único motivo possível para dizer “a mesma coisa” 
novamente. O que diz uma obra literária? O que comunica? Muito pouco 
para quem a compreende. O que lhe é essencial não é comunicação, não é 
enunciação (BENJAMIN, 1996, p. 288). 

 

 Considerando o impulso comunicativo para traduzir, levar o original a leitores que 

não o compreendem, confrontamo-nos com a possibilidade de intraduzilidade de obras 

literárias. Nelas, segundo o pensador, a comunicação não é algo essencial. Mas ao contrário 

de considerar a escrita literária como intraduzível, o autor pontua a traduzibilidade como 

aspecto de algumas obras e sua condição para a continuidade vital. Seria tomada pelo filósofo 

como exemplo de má tradução, aquela que se resumisse a essa lógica de transmissão e 

recepção, num compromisso de servir ao leitor. Tal tradução estaria fadada à “transmissão 

inexata de um conteúdo inessencial” (BENJAMIN, 1996, p. 289). Seria preciso, portanto, 

pensar a tarefa do tradutor para além da necessidade de transmitir sentidos.  

Nessas palavras introdutórias em torno dA tarefa do tradutor já se marca a primeira 

aporia da tradução, assim como a primeira exigência que o próprio tradutor e crítico literário, 

Walter Benjamin, impõe a si mesmo: não limitar seu trabalho à mera transmissão de 

conteúdo, o que não é essencial no texto poético e, no seu ponto de vista, seria resultado de 

uma má tradução.  

 Na leitura que Derrida (2002) faz do ensaio, em Torres de Babel, ele ressalta essa 

condição que cerca o tradutor no ensaio benjaminiano: a de não limitar a sua tarefa à teoria da 

recepção ou à comunicação de algum sentido. Logo, não é em relação com o leitor e nem com 

um sentido comunicável que uma dívida na tradução está engajada. Dívida, que, segundo 

Derrida (2002), está pressuposta de antemão no título do ensaio, especialmente no signo “a 

tarefa”. Referindo-se à tarefa do tradutor, essa dívida na trama tradutória é, em primeiro lugar, 

do tradutor. Desse modo, “o que está em jogo é uma lei, de uma injunção à qual o tradutor 
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deve responder. Ele deve quitar-se também, e de qualquer coisa que implique talvez uma 

falha, uma queda, uma falta, até mesmo um crime” (DERRIDA, 2002, p. 27, grifo do autor). 

Visto que, para Benjamin, a comunicação ou a enunciação não é essencial numa obra 

de arte, a dívida tradutória não se anuncia em relação a um público alvo e nem à enunciação 

de um sentido original. Entretanto, não conforta essa constatação de que a natureza da dívida 

tradutória não faça referência à recepção ou à comunicação. Ao contrário, seríamos levados a 

indagar: a quem ou a que se destina a dívida tradutória? Para Benjamin (1996), a lei que deve 

reger a tradução reside mais na forma que em um sentido original. Segundo o filósofo, a 

tradução em si é uma forma cuja lei que a governa está na forma e não em um sentido do 

original. Entretanto, para o tradutor, pode ser perturbadora a assertiva segundo a qual a 

comunicação de um sentido não é essencial na obra de arte.  

 Não é difícil prever uma hesitação acerca dessa natureza “não-comunicável” da arte, 

especialmente do texto poético, ao depararmo-nos com obras que inscrevem o evento 

traumático. Tomemos como exemplo Paul Celan. Seus poemas são atravessados por um 

conteúdo traumático e marcados por um teor testemunhal. Levando em conta o imperativo 

que move o testemunho, a necessidade de traduzir o trauma ou denunciar a imposição de um 

sofrimento, podemos considerar que a poética testemunhal de Paul Celan é movida pelo 

mesmo imperativo, pela necessidade de falar sobre, de escrever ou arquivar a violência 

sofrida contra a ameaça de esquecimento. Essa violência constitui o conteúdo da sua escrita, o 

tema que não é negligenciável ou inessencial. Há, nesse sentido, certo apelo à comunicação 

dessa carga traumática. Seria lançado ao destino dos maus tradutores aquele que ouvisse e 

fizesse ressoar tal apelo? 

Esse conteúdo traumático que Celan vivenciou é, por outro lado, da ordem do 

intraduzível, do não-repetível, na medida em que ninguém, além dele e em seu lugar, pode 

testemunhar o trauma por ele vivido. Como nos lembra Derrida (2005b), Celan sublinha, em 

seus versos emblemáticos “Ninguém/ testemunha para a/ Testemunha”, essa singularidade 

intraduzível do testemunho, fruto da perspectiva daquele que testemunha, do que somente ele 

pôde ver.  E a tradução, cuja possibilidade é garantida a partir do que é iterável, do que se 

deixa repetir, encontra aqui uma aporia. Como repetir o testemunho que ninguém, senão a 

própria testemunha, pode dar? Como contar na sua língua aquilo que, se só pode ser contado 

pela testemunha, só pode ser testemunhado na língua original, na língua em que se 

testemunhou? Aqui é marcado o limite da interpretação e tradução de qualquer escrita, mas 

especialmente da escrita poética e testemunhal. Esse limite é da ordem do sentido que não se 
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deixa esgotar. Por mais que o poema de Celan, ou qualquer outro texto, seja lido, citado e 

repetido, nunca, parafraseando Derrida (2005b), seremos capazes de afirmar, com toda 

segurança, que tal poema faz referência a tal acontecimento e carrega determinado sentido. 

Não faremos mais que pressupor os sentidos “por trás” das palavras. Algo sempre 

permanecerá incerto, incompreendido e secreto a nós leitores.  

Prevemos a tensão que cerca o tradutor da poética do trauma: lidar com seu conteúdo 

traumático e reconhecer o limite da sua empresa diante da singularidade do texto de partida, 

que guarda um segredo encriptado no testemunho. Somada a isso, a possibilidade de um 

sentido profundamente triste que se pode extrair de tal escrita se sobressai e se impõe ao 

tradutor que deve cuidar para não se deixar levar por esse conteúdo e por uma paixão de servi-

lo, tentando (r)enunciá-lo na tradução. A tarefa do tradutor não deve se concentrar em 

enunciar, mas também não deve renunciar a possibilidade de um conteúdo que demanda ser 

escrito, lido e testemunhado.  

Outro pressuposto que Benjamin desconstrói é a concepção da tradução como 

representação, no sentido de cópia ou imagem. O original demanda a tradução, sua estrutura 

já é marcada por essa exigência, mas ela não requer uma cópia de si. O desejo da tradução é o 

desejo de sobrevida, ela seria o agente dessa sobrevida, levando em conta o sentido duplo 

dado por Benjamim a essa palavra: “fortleben e überleben16: vida prolongada, vida 

continuada, living on, mas também vida além da morte” (DERRIDA, 2000b, p. 42). Essa 

continuidade vital, além da morte, não se dá sem transformação e renovação daquilo que 

sobre-vive. A dívida da tradução não engaja, portanto, “restituir uma cópia ou uma boa 

imagem, uma representação fiel do original: este, o sobrevivente, está ele mesmo em processo 

de transformação” (DERRIDA, 2002, p. 38). Em constante maturação, o original não é nunca 

o “mesmo”, nunca idêntico a si (DERRIDA, 2002). É nesse ponto que reside a 

impossibilidade da sua representação como cópia de si em outra língua. “A tradução será na 

verdade um momento de seu próprio crescimento, ele [o original] aí completar-se-á 

engrandecendo-se” (DERRIDA, 2002, p. 46).  

Retomaremos adiante o tema da sobrevida do original. Por ora, concentremos no 

compromisso tradutório que não passa pela comunicação, pela recepção e nem pela 

representação. Ainda assim, o original requer a tradução, “manda, demanda ou comanda 

estabelecendo a lei” (DERRIDA, 2002, p. 35). Essa lei não é estabelecida em torno de um 

“dito”, como vimos, mas sim em relação à forma. A possibilidade de findar esse 
                                                           
16

  Para os termos da língua alemã, Lages (2002, p. 183) propõe as seguintes traduções: continuar vivendo 
(Fortleben) e sobreviver (überleben). 
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compromisso, com base numa materialidade do original, na sua forma, seria capaz de 

remarcar afinidade entre as línguas, anunciando a genealogia e o parentesco entre elas. Assim 

lemos em Derrida (2002, p. 44): 

 
A tradução não buscaria dizer isto ou aquilo, a transportar tal ou tal 
conteúdo, a comunicar tal carga de sentido, mas a remarcar a afinidade entre 
as línguas, a exibir sua própria possibilidade. [...] a tradução torna presente 
sobre um modo somente antecipador, anunciador, quase profético, uma 
afinidade que não está jamais presente nessa apresentação”. 

 

O que é anunciado na tradução é mais a possibilidade de uma afinidade e, portanto, de 

um traço familiar entre as línguas do que uma afinidade presente como tal. Ela não surge na 

forma presente e assimilável, mas apenas como uma ideia, uma possibilidade profética tal 

como a origem das línguas na desconstrução de uma torre de Babel.  

Benjamin ainda menciona a possibilidade de um laço familiar entre as línguas, não 

obstante a sua conclusão de que a tradução não traz à luz o parentesco entre elas. Como 

argumenta, o texto traduzido apenas representa esse laço familiar, ao mesmo tempo em que o 

encoberta, meramente sinalizando para existência de uma suposta língua pura e universal. 

Como o trabalho de uma boa tradução, ele evoca a busca por revelar a língua pura, cujos 

rastros recuperáveis nas línguas empíricas seriam as marcas genealógicas entre elas.  

A leitura derridiana de A Tarefa do tradutor traz um contraponto ao argumento de uma 

língua universal como finalidade do processo tradutório. Para elaborar uma história da origem 

da multiplicidade de línguas na descendência de uma língua universal, Derrida (2002) vale-se 

do mito da torre de babel. Em sua elaboração, Derrida afirma que a tradução foi imposta 

como castigo aos Semitas por pretenderem estabelecer a sua língua como língua universal e 

forjar para si um nome próprio; como tal, intraduzível e à altura do nome de Deus. A partir 

daí, a tradução torna-se um imperativo e uma impossibilidade, na medida em que a 

transparência desejada já é de antemão proibida, impossibilitada pela multiplicidade e 

diversidade mesma das línguas, excluída a existência  de uma língua universal e transparente. 

Assim, 

 

a “torre de Babel” não configura apenas a multiplicidade irredutível das 
línguas, ela exibe um não acabamento, a impossibilidade de completar, de 
totalizar, de saturar, de acabar qualquer coisa que seria da ordem da 
edificação, da construção arquitetural, do sistema e da arquitetônica. O que a 
multiplicidade de idiomas vai limitar não é apenas uma tradução 
“verdadeira”, uma entr’expressão transparente e adequada, mas também uma 
ordem estrutural, uma coerência do constructum (DERRIDA, 2002, p. 12). 
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Nessa narrativa que se apresenta como história da origem das línguas, vemos que essa 

possibilidade foi interdita desde o primeiro momento em que se tentou forjar uma língua 

universal, por meio da imposição de uma única língua a todos os povos. E os Semitas, autores 

desse projeto imperialista, tiveram os “lábios” confundidos entre si, ou seja, passaram a falar 

em línguas diversas, perdendo a capacidade de se comunicarem, uns com os outros.  Desde 

então, a tradução torna-se “a lei, o dever e a dívida, mas dívida que não se pode mais quitar” 

(DERRIDA, 2002, p. 24).  

O filósofo refere-se ao mito de Babel como performance da impossibilidade de se 

alcançar uma língua pura e universal, portanto, uma traduzibilidade absoluta. Quando Deus 

sujeita os Semitas “à lei de uma tradução necessária e impossível” (DERRIDA, 2002, p. 25), 

ele limita a universalidade, proíbe a transparência e a univocidade. Uma língua universal e 

pura só seria possível diante da possibilidade de traduzibilidade e transparência absoluta.  A 

língua pura não é estranha ao tema da verdade e sua contraparte consiste nas vicissitudes da 

condição humana: línguas empíricas múltiplas que demandam tradução.  A existência de uma 

suposta verdade única e pura está na dependência direta dessa língua também pura e cristalina 

que pudesse atestá-la sem questionamentos. Uma verdade pura demanda ser dita, e como tal 

compreendida, repetida, falada e traduzida, em qualquer língua.   

A linguagem universal ou a língua pura seria capaz de revelar uma verdade 

transcendental da qual todas as outras línguas impuras seriam representações falsificadoras. A 

linguagem universal constituiria o caminho para uma transparência absoluta, sendo a única 

possibilidade de acesso a uma verdade imaculada ou a um significado na sua forma 

“original”, “verdadeira”. Em outro texto, Derrida (2005a, p. 170) lança luz novamente sobre o 

tema de uma linguagem universal implicada na idealização da transparência tradutória. 

Frisando a língua pura como algo da ordem do inatingível, ele enfatiza que “não se fala de 

tradução numa linguagem universal, fora de uma língua natural” (DERRIDA, 2005a, p. 170). 

Benjamin entra em conflito com o seu próprio pensamento em torno da genealogia das 

línguas que, de alguma forma, viabilizaria o caminho em direção a uma língua pura. O 

filósofo sugere que essa familiaridade entre as línguas só poderia ser anunciada na tradução 

que se prestasse a transpor de maneira mais exata a forma e o sentido do texto original. Ora, 

tal tradução é impraticável, pela própria impossibilidade de se alcançar a semelhança entre 

tradução e original: 
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[...] pode-se comprovar não ser possível existir uma tradução, caso ela, em 
sua essência última, ambicionasse alcançar alguma semelhança com o 
original. Pois em sua continuidade vital (que não mereceria tal nome se não 
constituísse em transformação e renovação de tudo aquilo que vive) o 
original se modifica. (BENJAMIN, 1996, p. 293, grifo nosso). 

 

A tradução é apresentada como a sobrevida do original, mas a sobrevivência não 

acontece sem renovação e é por isso que, segundo o autor, a tradução é a continuidade vital do 

original. Nesses termos, a semelhança total entre ambos é inalcançável, e por conseguinte, 

qualquer pretensão à repetição de uma verdade absoluta. 

A transposição completa do texto em sua forma e sua mensagem é irrealizável através 

da tradução, mas somente através dela pode-se pretender algo similar. A condição própria do 

ato de traduzir impõe mudança ou troca, seja do meio em que se encontra o que se quer 

transportar, seja da troca de uma língua por outra, o que caracteriza a tradução sobre a qual 

discorremos. A troca entre línguas para expressar uma “mesma” ideia, não acontece sem 

intervenção na forma ou no sentido, uma vez que as línguas não se equivalem, mas são 

traduzíveis no terreno incerto dessa não equivalência.  

Levar intactos o sentido e a forma de um texto original à língua do outro só seria 

realizável diante da possibilidade de uma equivalência completa entre línguas. No que 

concerne à passagem de um sentido original, seria necessário pensar esse sentido como uma 

unidade acabada e fechada na sua primeira escrita. Para isso, teria que se negligenciar a 

superabundância incalculável de sentidos que marca as palavras, os deslocamentos suscitados 

por diferentes contextos e épocas ou, antes, pelo próprio ato de ler e interpretar. Seria preciso, 

ainda, considerar a existência de um “sentido” intencionado pelo autor, desvendável pelo bom 

leitor e resgatável em uma tradução transparente.  

Rosemary Arrojo (1999) aponta para a impossibilidade de uma transparência na 

tradução pela qual as intenções do autor e os sentidos originais permaneceriam visíveis e 

apreensíveis na língua de chegada. Declara que “nenhum texto é receptáculo de conteúdos 

estáveis e mantidos sob controle, que podem ser repetidos na íntegra” (ARROJO, 1999, p. 

38). Em outras palavras, o sentido não está enclausurado no texto nem tampouco limitado às 

intenções do autor. Assim, segundo a autora, mesmo se o objetivo do leitor/tradutor for 

resgatar as intenções do autor e do texto original, ele alcançará somente sua interpretação 

dessas intenções. 

Nenhuma verdade está presa no texto original, nem tampouco se faz presente na cena 

traumática de uma realidade factual, independente da leitura por um sujeito. Tanto a tradução 
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propriamente dita, definida por Jakobson (1995), como o relato da cena traumática por meio 

de uma tradução intersemiótica (significação na língua de signos não verbais), negam a 

possibilidade da idealização estruturalista da ausência do sujeito, da sua morte nos discursos 

que portam uma “verdade”. O sujeito morto não poderia contar a sua história, dar o seu 

testemunho ou traduzir. Apenas os vivos podem falar pelos mortos, apenas os sobreviventes 

testemunham a morte do outro. Nessa lógica, só aquele que sobrevive à troca das línguas, o 

tradutor, pode falar pelo autor que se ausenta na língua de chegada, que nela não é 

sobrevivente. 

 

 

2.3 Trauma e melancolia na tradução 

 

As situações antitéticas que cercam o tradutor, entre a impossibilidade e o imperativo 

da sua tarefa, surgem como tema oportuno para Susana Kampff Lages (2002) traçar um 

paralelo entre melancolia e tradução. Segundo a autora, o melancólico também se vê na 

situação antitética de se exigir algo que reconhece impossível. Este é um traço melancólico do 

tradutor, de acordo com a autora. Traço que se faz presente na reflexão elaborada por 

Benjamin ao testemunhar as impossibilidades de cumprir sua tarefa como tradutor. A primeira 

tarefa interdita é a esperada fidelidade no transporte da forma e conteúdo originais. Liga-se a 

essa promessa de fidelidade o ideal de transparência na tradução, também impossível pela 

diferença entre as línguas. As línguas não se equivalem, não dizem o mesmo e, portanto, não 

são plena e economicamente traduzíveis. A ausência de uma traduzibilidade absoluta é prova 

da inexistência de uma língua pura, que só poderia ser testemunhada por uma tradução 

transparente. Impotente diante da tarefa impossível, o tradutor de Benjamin inaugura uma 

reflexão sobre a melancolia que envolve a tarefa tradutória.    

O estado de melancolia é por vezes caracterizado pela alternância entre momentos de 

tristeza em que há rebaixamento do ego e momentos de entusiasmos e autoconfiança que a 

autora denomina como fase maníaca. Esse mesmo movimento pendular, conforme Lages, 

 
caracteriza o ponto de vista que nossa tradição filosófico-literária assumiu 
historicamente diante do processo e do produto da tradução, de seu status no 
mundo das ideias e das letras. Nesse sentido, a história da tradução e da 
imagem do tradutor que escritores, filósofos e os próprios tradutores e 
teóricos da tradução forjaram ao longo dos séculos pode ser descrita como 
história de rebaixamentos, auto-reproches, enfim, de uma constante 
desvalorização da pessoa, do ego, do tradutor, por um lado; por outro, há 
uma exigência evidentemente exagerada – de capacidades sobre-humanas a 
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serem dominadas pelo tradutor, em termos de abrangência de seus 
conhecimentos culturais e linguísticos (LAGES, 2002, p. 65). 

 

Essa polarização marca o aspecto melancólico e, ao mesmo tempo, maníaco do 

traduzir. Em Benjamin vemos sinais de ambos quando, por exemplo, a tradução é confrontada 

com a obra literária na alegação de que esta não existe em função de sua recepção enquanto a 

tradução está, supostamente, sempre a serviço de um leitor. Esse rebaixamento do ofício 

tradutório é logo desfeito pelo filósofo ao afirmar, de certo modo triunfante, que é através da 

tradução que a obra literária sobrevive às diferentes épocas e culturas. O trabalho tradutório é 

a porta de entrada da obra no cânone literário universal.      

Não só a reflexão benjaminiana é marcada por contradições, mas a própria existência 

de uma atividade como a tradução é justificada pela correlação paradoxal entre 

impossibilidade e necessidade que perturba e fascina o tradutor e os teóricos que se ocupam 

desse fenômeno. O prefácio escrito por Walter Benjamin às traduções de Baudelaire é 

pioneiro no reconhecimento dessa circunstância contraditória em torno da atividade da qual se 

ocupava.  

A impossibilidade da tradução reside no fato de que ela não pode cumprir aquilo que 

se propõe a fazer, a justificativa mesma da sua existência: repetir o mesmo de outra forma, em 

outra língua. Promessa que não pode ser cumprida visto que, conforme Benjamin (1996), o 

texto original se modifica, não continua o mesmo no transporte à outra língua. A despeito da 

impossibilidade de redizer a mesma coisa, as traduções existem e há séculos traduzem textos 

da nossa tradição filosófica ocidental.  

O mito da torre de Babel, em que a sua desconstrução por Deus inaugura a 

necessidade da tradução, figura a incompletude à qual essa tarefa está destinada. Conforme 

Derrida (2002), essa é a história da origem da multiplicidade e da confusão das línguas, bem 

como da proibição de uma língua universal e transparente. A interdição da universalidade e da 

transparência significa também a impossibilidade de tradução plena.  A tradução é, desde 

então, apresentada como tarefa necessária e impossível. A despeito do reconhecimento da sua 

“necessidade como impossibilidade”, Derrida (2002, p. 21) recorda: “é na tradução que mais 

frequentemente lemos essa narrativa”. A tradução é demandada desde que há línguas diversas 

e necessidade de comunicação entre elas.  

A partir da impossibilidade e necessidade coexistentes, Seligmann-Silva (2005) traça 

um paralelo entre a tradução e literatura de testemunho, especialmente a que surge das ruínas 

deixadas pelo Holocausto. O autor atribui a Dori Laub o reconhecimento primeiro da força 
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contraditória que move a tradução testemunhal. A impossibilidade da narração no contexto da 

Shoah, segundo Seligmann-Silva, “advém do ‘excesso’ de realidade com o qual os 

sobreviventes haviam se defrontado” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 79). Por outro lado, 

era necessário narrar o evento traumático ao qual sobreviveu não só como um compromisso 

para com aqueles que não retornaram para contar a sua história, mas, de forma mais 

imperativa, como uma obrigação imposta pelo próprio caráter traumático do evento que 

impediu o silêncio das testemunhas frente à intensidade do choque. Essa dupla conjuntura 

envolta da narração testemunhal é, lembra Seligmann-Silva, similar ao registro em Walter 

Benjamin da necessidade e impossibilidade da tradução.  

Não cessam por aí as interfaces que o autor elabora entre a narração da Shoah e a 

teoria da tradução.  Ainda em torno da necessidade e impossibilidade como ponto de contato 

entre os dois campos, Seligmann-Silva (2005) afirma que o modelo tradicional de 

representação sofre um abalo com a Shoah, uma vez que a tentativa de narrá-la dá testemunho 

de como o “real” não é plenamente traduzível. Não é traduzível, mas exige e demanda uma 

tradução, sua representação ou repetição na língua. O autor lança mão da palavra tradução 

para significar a passagem do “real” à língua.  E faz, desse modo, um paralelo entre a teoria 

de base estruturalista da tradução com a historiografia de cunho documental, fechada aos 

discursos apoiados na memória. Como afirma, a historiografia era apresentada como a 

tradução plena e neutra do passado, quando, na verdade, encobria os traumas deixados pelas 

barbáries, os restos que perturbariam a apresentação “neutra” dos acontecimentos. Com os 

testemunhos das catástrofes que marcaram nossa história, tornou-se impossível pensá-la 

excluindo os discursos testemunhais que trabalham a partir do trauma, da ferida, do resto. A 

Shoah foi, para o autor, um evento substancial no reconhecimento da impossibilidade da 

tradução como transporte de significados. Da mesma forma, esse evento demandou sua 

tradução, sua passagem à língua. Aqui se marca a dupla conjuntura, impossibilidade e 

necessidade, da qual nem a tradução, nem tampouco a narração do trauma escapam.  

O que há de comum entre os argumentos de Walter Benjamin e Seligmann-Silva é 

essa dupla injunção que demanda, tanto na tradução de uma obra literária quanto no relato de 

uma experiência insuportável, ser duplamente fiel, ao texto de partida e ao texto de chegada; 

tarefa impossível tanto quanto necessária. Essa dupla fidelidade na tradução consiste no 

endividamento do tradutor em relação ao original, que demanda e comanda a tradução contra 

o seu “apagamento”, e, ao mesmo tempo, em relação à língua de chegada e aos limites que ela 

impõe em repetir o que foi escrito em outra língua.  Na cena do testemunho, o sobrevivente 
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endivida-se, de certo modo, com as vítimas fatais de um acontecimento traumático. Ele 

testemunha para que a história dos que sucumbiram sobreviva às ruínas e às mortes.  Mas 

está, também, preso às vicissitudes da língua para a qual traduz. Se assim se constata a 

impossibilidade de repetir uma totalidade na língua, consideramos ambas as formas de 

tradução uma experiência traumática por lidarem com aquilo que resiste à repetição/tradução, 

a totalidade do texto ou da cena traumática. Totalidade que, na verdade, falta já na origem, na 

primeira escrita como tentativa de resgate de um “real” não assimilável plenamente.   

Cathy Caruth (2000), sublinha a relação entre trauma e a morte do outro como uma 

relação marcada pela necessidade e impossibilidade de reconhecer e responder à perda 

insuportável. Esse movimento pendular do trabalho de luto impossível se faz presente na 

reflexão em torno do trauma e da sua representação. O luto bem sucedido, ensina-nos 

Abraham e Torok (1995), confortaria a perda ou a falta ao simbolizá-la na língua, numa lógica 

de substituição do objeto perdido pelas palavras. Ao simbolizar a falta na língua, falando-a e, 

consequentemente, reconhecendo-a, inicia-se o trabalho de luto. Na argumentação de Caruth 

(2000), a perda que está relacionada ao trauma revela-se insuperável e resistente ao trabalho 

do luto. O trauma em si, como argumentamos no primeiro capítulo, caracteriza-se por ser da 

ordem do indizível e insuperável. O trauma produz uma marca, uma ferida, não obstante as 

tentativas de tratá-lo por meio da língua.  

Como vimos argumentado, em Derrida (1992b, 2007) a experiência da escrita em si é 

experiência de uma ferida. Uma ferida na língua que tem relação com a tentativa de guardar 

uma experiência singular na escrita, de conservar a unicidade de determinado acontecimento. 

Entretanto, no momento mesmo em que é escrita, a experiência se separa do seu instante 

singular, do espaço e do momento em que se sucedeu. Escrever pressupõe essa separação, o 

rompimento, o corte com aquilo ao qual se faz referência, com a experiência singular que 

motivou a escrita.  Tal é a ferida da nossa experiência traumática com a língua: ser motivado a 

inscrever uma experiência singular, contra seu esquecimento, e rompendo (com) a 

singularidade da experiência no momento em que a escrevo, a repito e a entrego a infinitas 

leituras. Falando com Derrida (1992b), os textos destinados a traduzir um trauma – supondo 

que todo trauma deixe uma marca, uma ferida que não cicatriza – carregam essa ferida dentro 

de outra ferida.  A última surge na experiência traumática – uma vez que abre um ferimento – 

da escrita.  

Essa reflexão vai ao encontro do que vínhamos argumentando: a impossibilidade de 

transportar e guardar na língua a integridade de um acontecimento e a impossibilidade mesma 
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de assegurar qualquer integridade ou totalidade. Em se tratando de um evento traumático, essa 

barreira na tradução é ainda mais angustiante, uma vez que o trauma tende a destruir a 

possibilidade da sua tradução em palavras e, portanto, do trabalho de luto. De resto, qualquer 

escrita inscreve uma ferida, pressupõe um trauma, uma violência, uma luta com as palavras 

para traduzir o que, no final, a língua não dá conta de dizer.  

Em O monolinguismo do outro, Derrida elabora uma reflexão melancólica cujas 

implicações reforçam o pensamento de que a nossa relação com uma língua materna já é 

marcada por um trauma, ou seja, não é imune a perturbações. Nas entrelinhas dessa escrita, a 

tradução é evocada logo no momento em que falamos a “nossa” língua, uma vez que ela, na 

verdade, não é nossa, nem tampouco somos donos da sua origem. Ilustra esse “ter uma língua 

e não possuí-la” o seguinte fragmento: “ora jamais esta língua, única que assim estou votado a 

falar, enquanto falar me for possível, e em vida e na morte, jamais esta língua única, estás a 

ver, virá a ser minha. Nunca na verdade o foi” (DERRIDA, 2001b, p. 14).  

A língua na qual pronunciamos as primeiras palavras e, por isso, chamamo-la de 

nossa, foi-nos cedida, recebemo-la daqueles que nos precederam e que, do mesmo modo, 

herdaram-na. Logo, é pertinente falar que a nossa língua materna é, na verdade, a língua do 

outro, a língua que vem sempre de um outro que também não a possui. A tradução está 

implicada já no monolinguismo, que é nossa marca. À tradução estamos submetidos já nas 

tentativas de apropriarmo-nos dessa língua que não é nossa, mas que nela traduzimos nossas 

angústias e nossos traumas.  Assim nos diz o seguinte relato, um tanto testemunhal, de quem 

está condenado a falar a língua do outro:  

 
O monolíngue de que falo fala uma língua de que está privado. Não é a sua, 
o francês. Porque está assim privado de toda e qualquer língua, e não tem 
outros recursos – nem o árabe, nem o berbere, nem o hebreu, nem nenhuma 
das línguas que terão falado os antepassados – porque este monolíngue é de 
certo modo afásico (talvez ele escreva porque é afásico), está lançado na 
tradução absoluta, uma tradução sem polo de referência, sem língua 
originária, sem língua de partida. Não existem para ele senão línguas de 
chegada, se quiseres, mas línguas que, singular aventura, não chegam a 
chegar, uma vez que não sabem mais de onde partem, a partir de onde 
falam, e qual é o sentido do seu trajecto (DERRIDA, 2001b, p. 93). 

  

É por não poder se apropriar de uma língua e possuí-la que, de certo modo, estamos 

lançados na tradução absoluta. Necessitamos traduzir-nos numa língua, a única que nos é dada 

e a única em que habitamos, sem habitar completamente, sem dominar. O desejo de 

apropriação dessa língua é também o desejo de tradução plena, de poder dizer tudo que nos 
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perturba e não compreendemos. Essa tradução que jamais será plena nessa língua que não se 

deixa dominar e possuir, nessa língua de chegada, aonde nunca chegamos.  

Há, nesse depoimento, a referência a um fato histórico, à colonização francesa da 

Argélia, país em que Derrida nasceu. A língua que está destinado a falar e que não é sua – 

como anuncia a sua frase: “eu não tenho senão uma língua, e ela não é minha” (DERRIDA, 

2001b, p. 13) –, vem do colonizador e foi-lhe por ele imposta. A língua materna que falamos 

não é nossa, dela não somos donos, porque, nesse terreno, não há relação de propriedade 

natural entre sujeito e língua. Ela não pertence naturalmente a alguém. É fruto de uma política 

de dominação que a institui e a impõe como “língua oficial”. Ela sempre vem do outro, de 

outro lugar. Não é possível, portanto, apropriar-nos de uma língua, mesmo a que chamamos 

de nossa. Nesse pronome possessivo, a apropriação ou a pertença de uma língua é somente 

prometida. Desse modo, Derrida (2001b) afirma que qualquer pessoa está na posição de 

declarar: “a minha língua, a única que me ouço falar e me ouço a falar, é a língua do outro” 

(DERRIDA, 2001b, p. 39).   

Destinados a falar uma língua que não é nossa, mas que herdamos, mergulhamos 

numa tradução absoluta. Ora, se essa língua não é realmente nossa, dela não nos apropriamos 

por inteiro, a sua apropriação é apenas prometida. Nesse adiamento, continuamos a 

falar/traduzir, buscando uma plenitude que nunca encontramos. Porque, de antemão, não há 

línguas plenas, nem de partida, tampouco de chegada. Elas estão em constante processo de 

mutação do qual não temos controle. Se as línguas não são plenas, é coerente não haver 

plenitude nos seus usos por meio da escrita, re-escrita ou  tradução. Nunca se dirá/traduzirá 

tudo sobre qualquer coisa, sempre restará algo não traduzido, a traduzir.  

Um resto não traduzido é uma possibilidade para sempre iminente, condição mesma 

da tradução. Traduz-se porque há algo a ser traduzido, um ainda não traduzido. Segundo 

Derrida (2001b), “nada é intraduzível desde que se gaste o tempo necessário ou a expansão de 

um discurso competente que se meça ao poder do original” (DERRIDA, 2001b, p.88). De 

fato, o que permanece intraduzível para ele é “a economia poética do idioma”. É nesse ponto 

intraduzível que reside a melancolia do tradutor, angústia daquele que se compromete a 

traduzir uma linguagem poética, como é o caso de Walter Benjamin e dos tradutores d’Os 

sertões, obra que, para seus tradutores Berthold Zilly (2000) e Antoine Seel (2002), se destaca 

por sua dimensão acústica e poética. Como argumenta Zilly (2000), essa dimensão sonora 

poética constitui uma das maiores dificuldades para traduzir Euclides da Cunha. Essa 

dificuldade é, na verdade, uma impossibilidade, retomando o que diz Derrida sobre a 
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economia poética intraduzível. Em outra ocasião, o filósofo, menciona o tema da 

intraduzibilidade poética. A propósito da poesia de Paul Celan, mas estendendo a qualquer 

composição poética em versos ou em prosa, Derrida (2007, p. 327) afirma: “o poema é único. 

Então isso que chamarei aqui de ‘o corpo do poema’ é esta unicidade que é incorporada, 

encarnada nisso que se chamou recentemente de ‘significantes’, nos grafemas que não podem 

ser traduzidos. Traduzir é perder o corpo”. Essa intraduzibilidade é terreno propício para se 

pensar a melancolia tradutória. É insuperável a perda desse corpo poético pelo qual o tradutor 

se apaixona e, por essa paixão, traduz.  

O espectro melancólico a cercar o tradutor fascina e guia Lages (2002) em sua 

proposta de revelar o vínculo entre melancolia e as aporias da tradução, apontadas 

especialmente por Walter Benjamin.  

O que Benjamin escreveu sobre a tradução é, segundo Lages (2002), referência 

fundamental para a reflexão que emerge da aceitação da impossibilidade de um transporte 

completo de sentidos. Para ela, o estado melancólico do tradutor é agravado pelas discussões 

que teorizam a prática tradutória sob uma perspectiva estruturalista, atravessadas pelo ideal de 

tradução como transporte de significados de uma língua à outra. Essas teorias abordavam as 

alterações decorrentes do “transporte” de significados como aspectos negativos de uma 

tentativa falha de tradução, como perdas ou prejuízos causados por essa tarefa. Entretanto, a 

constatação de uma não-equivalência entre as línguas provou que a tradução é impraticável 

nos moldes de uma transferência completa de significados que os mantenha inalterados. Além 

disso, há em todo texto um traço intraduzível que é da ordem da sua assinatura, que o marca 

como acontecimento único. Como argumenta Benjamin, a tradução é demandada pela própria 

estrutura do original que não funciona como tal em outra língua. Aquele resto intraduzível, 

portanto, inaugura uma falta na origem. É justamente essa falta original que estabelece seu 

compromisso com o tradutor, no momento mesmo que demanda sua tarefa. O primeiro 

devedor é, então, de fato, o texto de partida. Essa dívida condena a tradução ao destino das 

dívidas impagáveis. 

Ao invés de motivar reflexões sobre esse caráter paradoxal da atividade tradutória, que 

envolve a impossibilidade de concretização de seu desejo último –  dizer a mesma coisa em 

outra língua, com outras palavras – a verificação de que a dívida da tradução é impagável, 

segundo Lages (2002), contribuiu para o rebaixamento dessa atividade ao status de escrita 

infiel, desvirtuada e digna de desconfiança. Esse rebaixamento, que ainda repercute em 
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discursos contemporâneos de herança estruturalista, agrava o que se pode chamar de estado 

melancólico do tradutor.  

A dívida impagável da tradução se manifesta, de forma intrigante e paradoxal, no 

contexto da tradução bíblica. Derrida (2002) menciona o caráter exemplar da escritura 

“divina” na argumentação de Benjamin, para quem “a versão intralinear do texto sagrado 

seria o modelo ou o ideal (Urbild) de toda tradução possível em geral” (DERRIDA, 2002, p. 

34). Assim como no texto poético, no texto sagrado a comunicação de um conteúdo não é 

essencial. Está na forma e na linguagem o que o texto sagrado diz, e não em um conteúdo 

separável da palavra “divina”. Desse modo, é pertinente indagar-nos: como a versão da 

escritura sagrada pode ser exemplar para a tradução, uma vez que essa atividade faz perder 

justamente as palavras, o corpo do texto, aquilo mesmo que constitui a mensagem divina? A 

primeira conclusão a que poderíamos chegar é a intraduzibilidade do texto sagrado. Não 

obstante, temos acesso a esse texto por meio das suas traduções e devemos a elas, falando 

com Benjamin e Derrida, a sobrevivência, ao longo de séculos, dessa escrita e da tradição 

religiosa que inaugura. A tradução bíblica é exemplar por sobrelevar o aspecto paradoxal 

dessa atividade. O corpo textual, que consiste nas palavras e na forma como estão 

organizadas, jamais é o mesmo após a tradução e a cada tradução ele se transforma.  

No contexto da tradução do texto “divino”, já é abalada a concepção dessa atividade 

sob a possibilidade de separação entre conteúdo e língua, ou, entre significante e significado. 

Conforme Derrida (2002, p. 71): 

 

No texto sagrado o sentido cessou de ser a linha divisória para o fluxo da 
linguagem e para o fluxo da revelação. É o texto absoluto, pois em seu 
acontecimento ele não comunica nada, ele não diz nada que faça sentido fora 
do seu acontecimento mesmo. Esse acontecimento se confunde 
absolutamente com o ato de linguagem, por exemplo com a profecia. Ele é 
literalmente a literalidade de sua língua, a “linguagem pura”. E como 
nenhum sentido se deixa dele destacar, transferir, transportar, traduzir em 
uma outra língua como tal (como sentido), ele comanda imediatamente a 
tradução que parece recusar. 

 

Quando Benjamin afirma que a versão do texto sagrado é exemplar para toda tradução, 

ele nos diz que nenhuma tradução deve se conformar com o transporte de um sentido que se 

possa destacar das palavras originais. De fato, vemos em Derrida (2001c) a impossibilidade 

de se distinguir e separar, de forma definitiva, o sentido e a palavra, que a linguística traduz 

como significado e significante. A tradução é possível, pela lógica linguística, a partir da 

diferença entre essas duas partes que constituem o signo e a possibilidade de separação entre 
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elas. Nessa lógica, a tradução acontece na troca de um significante por outro significante de 

outra língua, mantendo o mesmo significado. Este transcenderia as línguas e não pertenceria à 

língua alguma. Mas, ao contrário de “revelar” um sentido ou uma verdade desprendida da 

língua, a prática da tradução testemunha a inexistência de um significado que resista à troca 

de significantes entre línguas. Ela prova a impossibilidade de separação absoluta entre um 

sentido e o texto. Assim,  

 
nos limites em que ela é possível, (...), a tradução pratica a diferença entre o 
significado e o significante. Mas se essa diferença não é nunca pura, 
tampouco o é a tradução, e seria necessário substituir a noção de tradução 
pela de transformação: uma transformação regulada de uma língua por outra, 
de um texto por outro. Não se tratou, nem, na verdade, nunca se tratou de 
alguma espécie de ‘transporte’, de uma língua a outra, ou no interior de uma 
única e mesma língua, de significados puros que o instrumento – ou veículo 
– significante deixaria virgem e intacto (DERRIDA, 2001c, p. 26). 

     

Essa discussão comprova a incapacidade de se evitar transformações na tradução e, 

antes, em qualquer relação nossa com a língua. Pois ela, como vimos, não transporta 

significados, não se deixa dominar e não nos oferece palavras suficientes para dizer ou 

traduzir tudo. Essa falta própria da língua assombra o trabalho do tradutor ou da testemunha, 

ambos a serviço de uma cena original que os precede e com a qual se endividam pela 

promessa de evitar seu apagamento, de tornar possível a sua sobrevivência na (outra) língua. 

Entretanto, a troca de significantes não se dá sem deslocamento de significados, sem que 

alguns sentidos fiquem de fora da transposição e sem que outros cessem de surgir. As 

limitações da língua são o que primeiro impedem o tradutor de quitar a dívida tradutória, a 

promessa de repetir uma verdade supostamente presente no original.   

Segundo Lages, como decorrência dessa dívida impagável, o tradutor é tomado por um 

estado que se assemelha ao melancólico. A autora resgata da teoria freudiana dois tipos de 

melancolia: uma “positiva” e outra “negativa”. A primeira é produzida no processo de luto 

por uma perda que se quer superar. Em seu aspecto “negativo”, a melancolia se apresenta 

como um estado de tristeza permanente ocasionado pelo recalcamento da perda e, em 

decorrência, pelo trabalho de luto impedido. O medo e a angústia da morte e a defesa contra 

eles configuram o estado melancólico e levam a negação do luto. 

Recuperando o tema do trauma, junto a ele se antecipa a questão da melancolia. A 

correlação entre os dois estados aparece de forma evidente na noção de cripta anunciada por 

Abraham e Torok (1995). A metáfora da cripta representa a realidade traumática escondida, a 

realidade da morte da qual não se fala com o fim de esquecê-la. Porém, a tentativa mesma de 
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esquecer, reprimindo a rememoração do trauma, impede o seu apagamento. A memória 

traumática enterrada numa cripta barra o processo de luto e, impossibilitado de enlutar a 

perda, o sujeito é tomado pela melancolia. Não é possível falar de trauma sem falar de morte 

ou de ausência infinita. Da mesma forma, não se fala do trauma sem mencionar o bloqueio 

que provoca no reconhecimento dessa ausência, no momento em que o luto é impedido. É 

nesse momento que a melancolia se instala.  Ela é a marca da ausência do luto por medo de 

enfrentar a morte que deixa rastros no sobrevivente.  Se o tradutor apresenta traços de 

melancolia, é porque ele testemunha uma morte que não pode suportar, a ausência do que não 

poderia se ausentar, a falta do que não consegue colocar em palavras. 

A defesa contra a dor em decorrência da falta, que toma a forma do recalcamento, 

causa o aprisionamento do melancólico na idealização do passado que antecede a morte: 

 

prisioneiro de uma idealização do tempo passado, o melancólico sofre, na 
pele e na alma, de um mal-estar que provém da consciência demasiado 
aguçada de sua situação: apanhado entre um passado que o atrai com a 
(falsa) promessa da prazerosa satisfação total do desejo – que no limite 
confina com a morte – e um futuro que acena, como uma miragem, ao longe, 
com o objeto desejado. Seu maior e último desejo seria aquele de eliminar 
completamente as marcas do tempo, congelá-lo na eternidade de um presente 
que incluísse em si as duas outras dimensões temporais, sem o sofrimento 
decorrente do reconhecimento dessa impossibilidade e da realidade 
inquestionável da separação (LAGES, 2002, p. 63, 64). 

 

Eliminar as marcas do tempo é desejo último do tradutor, que se vê cercado, de um 

lado, pelo passado que contém o texto original e promete revelar-lhe seu segredo, e de outro 

com o futuro, com a língua de chegada a quem promete entregar o segredo transportado.  É 

sua ambição fazer a travessia do texto original sem deixá-lo corromper ou rasurar nas marcas 

do tempo. Por outro lado, é tomado pela melancolia diante da impossibilidade de realizar essa 

travessia nos moldes de sua promessa. À ela, nem o autor do original e nem o texto, em sua 

materialidade linguística, sobrevivem. De fato, a escrita já supõe uma separação com seu 

autor,  

 
traz em sua estrutura a capacidade de se separar de seu autor, de funcionar 
em sua ausência, mesmo diante de sua morte. [...] Nenhum leitor pode estar 
certo de que, no momento da leitura, o autor esteja de fato vivo em algum 
lugar, nessa ausência absoluta que podemos chamar de morte. Falar de 
escrita é falar de morte (BEATO, 2014, p. 162). 

  

O tradutor é testemunha dessa ausência absoluta, da morte do autor. Esse é, segundo 

Derrida (2002, p. 38, 39), o “morto do texto”, “morto mesmo se ele está vivo desde o 
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momento que seu texto tem estrutura de sobrevida”. Isto é, a partir do momento em que um 

sujeito escreve e assina, o seu texto e a sua assinatura funcionam na sua ausência e, portanto, 

têm a estrutura para “sobreviverem” à morte do autor. Nessa cena de escrita e morte, o 

tradutor é sobrevivente e testemunha. E, como tal, tem como dívida testemunhar por quem 

sucumbiu, pelo autor, que não pôde contar sua história em outra língua. Seu papel é de fazer 

com que o original sobreviva à passagem à língua de chegada. Conforme Derrida, o tradutor é 

nomeado por Benjamin como um “sujeito endividado, obrigado por um dever, já em situação 

de herdeiro, inscrito como sobrevivente dentro de uma genealogia, como sobrevivente ou 

agente de sobrevida. A sobrevida das obras, não dos autores” (DERRIDA, 2002, p. 34).   

 Por outro lado, Derrida (2007) diz que a tradução pratica a violência no texto original, 

na sua materialidade, quando afirma: “há já uma ofensa ‘física’, por exemplo, no fato de 

escrever (em) uma outra língua” (DERRIDA, 2007, p. 327). O tradutor, portanto, torna 

possível e, ao mesmo tempo, testemunha a violência inevitável no corpo do texto original. 

Violência que fere de tal modo o corpo escritural que ele se perde. Toda tradução, como 

afirma Derrida, é uma violência, mesmo a mais fiel possível, uma vez que “traduzir é perder o 

corpo” (DERRIDA, 2007, p. 327) do poema, do texto em geral, que só existe na língua em 

que foi concebido.  

Na impossibilidade de salvar esse corpo original, isso que o torna único, reside o 

trauma inscrito na tradução. O vínculo elaborado por Lages entre a melancolia e o ofício 

tradutório vem reforçar essa premissa, uma vez que o estado melancólico surge em resposta 

ao luto impedido da morte que não foi possível evitar. A tradução é, portanto, testemunho da 

morte inevitável do corpo original e do seu autor/criador. 

Certamente, a primeira coisa que não sobrevive ao transporte à outra língua é a 

materialidade do texto, os seus significantes, o seu corpo orgânico deglutido e transformado 

na tradução. O que pretende Benjamin quando fala da sobrevida do original na tradução é 

proteger o espírito da obra dessa separação com o seu corpo poético. Como lembra Derrida, 

ao propor que o original sobreviva na tradução, “Benjamin nos convoca a pensar a vida a 

partir do espírito ou da história e não a partir apenas da ‘corporalidade orgânica’. Existe vida 

no momento em que a ‘sobrevida’ (o espírito, as histórias, as obras) excede a vida e a morte 

biológica” (DERRIDA, 2002, p. 32). Nessa cena de morte e sobrevida, de apropriação e 

transformação, a morte do original, da qual falamos, não remete ao fim absoluto, mas à 

elevação de seu “espírito” à outra língua, ao cânone universal, à sua imortalização que só é 

possível após a morte e a perda do corpo. Após a sua “morte”, o original se torna imortal e, 
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paradoxalmente, sobre-vive. Como afirma Derrida (2000a, p. 67, tradução nossa), “apenas 

quem está morto é imortal – em outras palavras, os imortais estão mortos”17.  

O tradutor é testemunha dessa morte e a tradução é a materialidade de seu testemunho. 

É através dela que o autor e seu texto continuam a ser lidos, continuam a falar; sua única 

possibilidade de falar.  

  

                                                           
17

 “only someone who is dead is immortal – in other words, the imortals are dead”. 
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3. TRADUZIR E TESTEMUNHAR OS SERTÕES 

 

 

3.1 Depoimento de uma testemunha  

 

 

“Por fim tudo se esgota e a situação não muda, 

lembrando um bracejar imenso, de tortura, 

em longo apelo triste, que parece um choro. 

Num prodigalizar inútil de bravura 

desaparecem sob as formações calcárias 

as linhas essenciais do crime e da loucura”. 

 

Dodecassílabos 

Augusto de Campos/ Euclides da Cunha 

 

 

Os sertões, livro lançado em 1902, narram os acontecimentos que marcaram a guerra 

de Canudos. O livro é o resultado da experiência de Euclides da Cunha como correspondente 

de guerra do jornal O Estado de São Paulo. O engenheiro e jornalista, na ocasião, foi enviado 

ao local do conflito para cobrir os acontecimentos e deixar a população informada sobre o 

estado da campanha contra um suposto grupo de “monarquistas” rebeldes que se escondiam 

no interior baiano. Quando finalmente alcança o local da guerra, Euclides descobre que 

aqueles “rebeldes” não eram senão religiosos que habitavam o interior baiano, distantes do 

centro intelectual e, portanto, tão estranhos à república como a qualquer movimento 

articulado contra ela.  

Até o término da guerra de Canudos, em outubro de 1897, a imprensa havia 

conquistado a opinião da população brasileira a favor do governo e contra os “fanáticos” do 

sertão, propagando que, junto ao seu líder messiânico, Antônio Conselheiro, marchavam pela 

volta da monarquia e, portanto, ameaçavam a vida da jovem república. Walnice Nogueira 

Galvão (2009), dedicando-se ao levantamento dos noticiários e artigos publicados durante o 

conflito, notou que eles apresentavam apenas um ponto de vista, o da república. O que, para 

ela, não foi uma surpresa uma vez que quase todos os repórteres eram militares e, alguns, 

combatentes na guerra de Canudos. Nessa circunstância, a autora afirma, 
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é de admirar que Euclides tenha conseguido escrever seu “livro vingador”, 
chamando os canudenses de “extraordinário patrícios” e os soldados de 
“mercenários inconscientes”, insistindo que a campanha foi “na significação 
integral da palavra, um crime”, conforme consta na Nota Preliminar” 
(GALVÃO, 2009, p. 11). 

  

Antes de ir a Canudos como correspondente de guerra, o próprio Euclides, de acordo 

com Galvão (2009), acreditava que ali articulavam-se forças monarquistas. Comprovam essa 

posição republicana os dois artigos que Euclides escreveu sob o título “A nossa Vendeia” e 

que lhe renderam a contratação para cobrir o conflito (GALVÃO, 2009). Neles, como o nome 

sugere, a revolta de Canudos é comparada à contrarrevolução católica na região francesa de 

Vendeia, onde republicanos combateram os que resistiam ao fim da monarquia. Não é de se 

admirar tal posicionamento de Euclides, um engenheiro de formação militar, afeiçoado à 

Revolução Francesa e defensor das lutas pela fundação da nossa República.  Entretanto, a 

experiência como correspondente e o testemunho da guerra ocasionou uma mudança de 

perspectiva em Euclides ou, nas palavras de Galvão (2009, p. 29), uma “extraordinária 

reviravolta de consciência”. O jornalista viu que não havia ameaça alguma à jovem república. 

Os sertanejos não faziam mais que defender-se do assalto ao seu lar, na “esperança de que os 

deixariam, afinal, na quietude da existência simples do sertão” (CUNHA, 1957, p. 271).     

Essa “extraordinária reviravolta de consciência” representa um aspecto traumático 

que, em termos psicanalíticos, se refere a um trauma na relação objetal. Segundo Seligmann-

Silva (2005, p. 67), “nessa perspectiva, o trauma é visto como uma quebra de confiança (antes 

de mais nada com a pessoa amada que posteriormente nega ter realizado o ato violento)”. 

Podemos afirmar que a quebra de confiança no caso de Euclides se dá pelo ato violento que 

testemunha, ato cometido por quem ele não esperava que pudesse realizar tal barbárie, por 

aqueles que “defendiam” a República, pela civilização, incluindo ele que, antes de presenciar 

a guerra, defendia a campanha. Observemos a culpa assumida pelo autor como integrante de 

uma parcela da população “civilizada”: 

 

A campanha de Canudos tem por isto a significação inegável de um primeiro 
assalto, em luta talvez longa. Nem enfraquece o asserto o têrmo-la realizado 
nós filhos do mesmo solo, porque, etnologicamente indefinidos, sem 
tradições nacionais uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico 
dos princípios civilizadores elaborados na Europa, e armados pela indústria 
alemã – tivemos na ação um papel singular de mercenários inconscientes 
(CUNHA, 1952, p. XII).    
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O aspecto do trauma como quebra de confiança nos interessa na reflexão acerca d’Os 

sertões na medida em que o livro representa uma ruptura na percepção de Euclides. Há 

momentos em que o autor refuta sua herança determinista pela qual tenta explicar a extinção 

dos sertanejos, por uma suposta inferioridade racial e intelectual determinada pelo meio 

austero e pelo atraso de “três séculos” (CUNHA, 1952, p. 501) em que viviam. Mas a forma 

violenta e assassina com que esses patrícios foram dizimados levou à “quebra” da confiança 

que o autor tinha não só na civilização e na causa republicana, como naquilo que acreditava, 

na “força motriz da História” (CUNHA, 1952, p. XI), nisso que, para ele, explicaria a 

extinção de povos resistentes aos princípios civilizadores. 

Esse primeiro sinal de um trauma inscrito n’Os sertões permite-nos, de antemão, 

considerá-lo como testemunho desse trauma que é do autor, dessa ferida na sua relação com a 

ciência, com os ideais republicanos e civilizatórios. Mas é, antes de tudo, testemunho da 

realidade violenta de um genocídio. Euclides foi tão afetado por aquela realidade traumática, 

que um relato jornalístico da Campanha, supostamente “neutro”, não daria conta de 

representar o horror presenciado. Durante o tempo em que testemunhou o conflito, Euclides 

da Cunha viu o esmagamento “das raças fracas pelas raças fortes” (CUNHA, 1952, p. XI). 

Esmagamento que, até certo ponto, acreditava ser inevitável. Ao ver as barbaridades 

cometidas pelo governo contra pessoas que protegiam a si mesmas daquele “assalto” ao seu 

lar, Euclides transformou o que seria apenas um relato jornalístico sobre a Campanha de 

Canudos em denúncia de um crime de guerra cometido em nome da jovem identidade 

nacional que nascia coberta pela necessidade de afirmação.  

Apesar de narrar um determinado conflito em uma localidade delimitada e descrita de 

forma majestosa pelo autor, o relato testemunhal e histórico da Campanha de Canudos, de 

acordo com seu tradutor alemão Berthold Zilly (1997), apresenta uma mensagem universal. 

Esse aspecto universal da obra torna a tradução para o alemão, segundo Zilly, algo possível e 

relevante. O tema de guerra faz parte da história da Europa e marca, especialmente, a 

modernidade habitada pelo trauma das guerras. Os sertões já encenam o que Seligmann-Silva 

afirma: “a literatura do século  XX foi em grande parte uma literatura marcada pelo seu 

presente traumático” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 77).   

A natureza intensa da violência que Euclides testemunhou, estar presente no momento 

do crime e ser movido pelo imperativo de falar por aqueles que sucumbiram, impossibilitou a 

realização de um registro jornalístico ou “puramente” histórico. Se a narrativa de Euclides 

carregasse o status de arquivo histórico, sendo atribuído o lugar de autoridade de uma verdade 
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histórica incontestável, certamente Os sertões não seriam anunciados como uma das mais 

brilhantes obras da literatura brasileira. Não obstante, o livro que resultou do testemunho da 

guerra de Canudos é aclamado por muitos, inclusive pelo seu primeiro tradutor, Benjamín de 

Garay (2012), como um “documento histórico extraordinário”. Não se resumiria a esse 

aspecto especialmente pelos traços de subjetividade que podemos apreender na narração dos 

acontecimentos em primeira pessoa, na clara identificação com um lado, o das vítimas, às 

quais Euclides emprestou a sua voz para que sua história fosse ouvida. A obra transita, desse 

modo, entre a história e a literatura. Mas, antes, Os sertões abalam os limites que separam 

esses dois campos, os limites que determinam o lugar da imaginação e fantasia na literatura, 

separada da realidade histórica que não pode ser “contaminada” por tais processos subjetivos. 

Na época, para uma narrativa ser considerada um relato histórico e, como tal, um 

relato de uma verdade incontestável, deveria, segundo o historiador brasileiro Edgar Salvadori 

de Decca (2002), ser capaz de ocultar qualquer traço de subjetividade do narrador. Escondidos 

os traços de subjetividade, a abordagem de um assunto poderia se passar como “neutra”, mas 

nunca se apresentaria puramente isenta de um ponto de vista ou de interesses. Como lemos 

em Derrida (2001a), é impossível arquivar, de forma neutra, a originalidade do 

acontecimento. A escrita histórica deveria, então, ser registrada de modo com que se 

conseguisse convencer, de certa forma, o leitor acerca de uma imparcialidade no relato, 

imparcialidade que não pode ser garantida de antemão.  

Como ressalta Decca (2002), ao término da escrita d’Os sertões, Euclides, acreditava 

ter concluído um documento histórico. Segundo o historiador, essa intenção é claramente 

percebida na escolha que Euclides faz pelo modelo de interpretação da história elaborado por 

Taine, ao fundamentar sua narrativa. Esse modelo baseia-se em três níveis de realidade: o 

meio, a raça e o momento. Euclides segue esse princípio de interpretação, ao estruturar seu 

livro em três partes: A terra, O homem e A luta. A terra apresenta o meio e as condições em 

que vive o sertanejo. Uma raça ou, melhor, uma mistura de raças a ser investigada e descrita 

por Euclides em O homem.  Por fim, A luta exibe o momento, o presente trágico a ser narrado 

que é a guerra de Canudos.  

Observando o que diz João César de Castro Rocha (2011) sobre a atividade do 

historiador, vemos outro aspecto de arquivo histórico na escrita d’Os sertões. Segundo Rocha, 

o historiador se preocupa em apresentar ao longo do seu texto instâncias de legitimação 

extratextual, preocupação que não se espera do romancista.  Indícios de institucionalização 

discursiva, que revelam a intenção de mostrar uma base empírica sólida, podem surgir nos 
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discursos históricos na forma de notas de rodapé, em menções de autoridades na área de 

estudos, no recurso à comprovação empírica por meio de documentos oficiais etc. Facilmente 

esbarramos com esses elementos na leitura d’Os sertões. Logo no início da terceira parte 

intitulada A luta, em que o autor, no meio da apresentação dos fatos que antecederam a 

guerra, encontramos uma mensagem oficial do Governador da Bahia, Dr. Luis Viana, ao 

presidente da república em 1897. Segue o trecho que insere a mensagem: 

 

Historiemos, adstritos a documentos oficiais: “Era esta a situação quando 
recebi do Dr. Arlindo Leoni, Juiz de Direito de Juazeiro, um telegrama 
urgente comunicando-me correrem boatos mais ou menos fundados de que 
aquela florescente cidade seria por aqueles dias assaltada por gente de 
Antônio Conselheiro, pelo que solicitava providências para garantir a 
população e evitar o êxodo que da parte desta já se ia iniciando. Respondi-
lhe que o governo não podia mover força por simples boatos e recomendei, 
entretanto, que mandasse vigiar as estradas em distância e verificado o 
movimento dos bandidos, avisasse por telegrama, pois o governo ficava 
prevenido para evitar incontinenti, em trem expresso, a força necessária para 
rechaçá-los e garantir a cidade”. (CUNHA, 1952, p. 199) 

 

Não se pode negar o valor histórico e científico da obra de Euclides da Cunha. Ao 

mesmo tempo é incontestável o seu lugar na literatura. Esse caráter híbrido foi reconhecido 

logo após seu lançamento, um ano depois, quando Euclides foi nomeado membro da 

Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Além dessa 

homenagem, a saudação de José Veríssimo sintetiza a essência híbrida da obra que transita de 

forma poética entre a ciência, a antropologia, a história e a filosofia. Nas palavras do crítico 

literário, a narrativa d’Os sertões constitui  

 

o  livro de um homem de ciência, um geógrafo, um geólogo, um etnógrafo; 
de um homem de pensamento, um filósofo, um sociólogo, um historiador; e 
de um homem de sentimento, um poeta, um romancista, um artista, que sabe 
ver e descrever, que vibra e sente tanto aos aspectos da natureza como ao 
contato do homem, e estremece todo, tocado até ao fundo da alma, comovido 
até às lágrimas, em face da dor humana, venha ela das condições fatais do 
mundo físico, as secas que assolam os sertões do norte brasileiro, venha da 
estupidez ou maldade dos homens, como a campanha de Canudos. 
(VERÍSSIMO, apud ZILLY, 1996, p. 333) 

 

Além de reconhecer o caráter híbrido da obra e, portanto, a impossibilidade de 

acomodá-la em um gênero, literário, científico ou filosófico, a leitura de José Veríssimo atesta 

que Euclides foi afetado pelo sofrimento das vítimas da campanha e sofreu com elas, sendo 

“tocado até ao fundo da alma, comovido até às lágrimas, em face da dor humana”. O autor é 
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testemunha, não só no sentido de estar presente no momento de um crime, mas também de 

sofrer ao presenciar uma situação de extrema violência. 

Trazendo para essa discussão a figura do autor como testemunha, o esmagamento de 

Canudos constituiu uma cena original traumática. Original por apresentar-se como um 

acontecimento trágico nunca antes presenciado pelo autor, o massacre de uma comunidade 

quase inteira, incluindo crianças, idosos e mulheres. Retomando a noção psicanalítica, vemos 

em Freud que o ônus principal da causa do trauma repousa sobre o fator da surpresa (FREUD, 

1920 – 1922, vol. XVIII), isto é, sobre a originalidade de um acontecimento nunca antes visto 

ou experimentado. O caráter original do acontecimento traumático barra a sua identificação 

com outras experiências e, por conseguinte, a sua representação.  

A essa barreira na assimilação e representação, Euclides responde com as ferramentas 

que a literatura lhe proporciona. É eminente o teor poético da sua obra, através do qual ele 

escreve sobre aquilo que sentiu, coloca em palavras o que lhe afetou e feriu. Todas essas 

marcas subjetivas que não são bem acolhidas nos discursos da historiografia ou da ciência, no 

geral, encontram na literatura a possibilidade de representação e simbolização. No caso da 

representação do trauma, a literatura e a imaginação desempenham um papel fundamental, 

assim nos diz Seligmann-Silva: 

 

O trauma encontra na imaginação um meio para sua narração. A literatura é 
chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço. Et pour cause, se dermos 
uma pequena olhada sobre a história da literatura e das artes veremos que os 
serviços que elas têm prestado à humanidade e seus complexos traumáticos 
não é desprezível. Da Ilíada a Os sertões, de Édipo Rei (Sófocles, [500 BC.] 
1982) à Guernica (Picasso, 1937), de Hamlet (Shakespeare, [1602] 1936) ao 
teatro pós-Shoah de um Beckett, podemos ver que o trabalho de (tentativa) 
introjeção da cena traumática praticamente se confunde com a história da 
arte e da literatura (SELIGMANN-SILVA, 2008a, p. 70). 

 

   Euclides foi tão afetado pela cena traumática do massacre do homem pela terra e 

pelo próprio homem que ele não pôde relatar esse acontecimento trágico de forma 

“imparcial”, como se espera de um documento histórico. Os traços subjetivos que o autor não 

pôde ocultar fizeram José Veríssimo saudar o seu livro como escrita de um homem de 

sentimentos, de um poeta e artista.  Esse aspecto concorre com a pretensão de arquivo 

histórico que Decca apontou na obra. O teor poético da escrita euclidiana, no entanto, 

constitui um obstáculo para qualquer ambição cientificista.  

De fato, é característica do testemunho, não só em termos jurídicos, mas, também e 

especialmente, no âmbito literário, o compromisso com uma verdade histórica, com isso que 
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se opõe à ideia de ficção. Ao mesmo tempo, Derrida (2000a) enfatiza como uma condição do 

testemunho o fato deste nunca poder ou ser obrigado a apresentar uma prova, por sempre 

implicar uma paixão18, ou seja, por estar intimamente relacionado ao sofrimento, à dor que se 

sente e que nenhum conhecimento é suficiente para descrever e esgotar. Como prova, o 

testemunho deveria se apresentar como uma verdade supostamente factual e, como tal, 

objetiva e imparcial, excluindo qualquer possibilidade de interpretação, ficção ou literatura. 

Segundo Derrida (2000a, p. 30) “se o testemunho, desse modo, se tornasse prova, informação, 

certeza ou arquivo, perderia sua função como testemunho”19. Ele precisa ser “atormentado” 

pela possibilidade de literatura e, portanto, de ficção.  

Ainda em torno do vínculo entre testemunho e literatura, Derrida (2005b) afirma que 

todo ato testemunhal implica uma experiência poética da língua. O testemunho, portanto, não 

pode se apresentar como arquivo imparcial, uma vez que lhe é demandado falar de uma 

experiência traumática, de uma violência que deixa uma ferida permanente em quem a 

presencia ou a ela sobrevive. Expressar o sofrimento na língua é também comover o leitor, é 

fazê-lo sentir de alguma forma esse sofrimento. Como afetar de tal modo o leitor se não por 

uma experiência poética na língua? Quando Veríssimo fala da comoção de Euclides diante da 

dor humana, ele nos diz também sobre a sua comoção diante da escrita euclidiana, diante 

deste “monstruoso poema de brutalidade e de força”, como Euclides caracteriza Os sertões 

em correspondência a Agustín de Védia (apud GALVÃO; GALOTTI, 1997).  

Os sertões permanecem no lugar indecidível do testemunho. Lugar em que, segundo 

Derrida (2000a), concorrem, sem ser possível decidir por um lado: a possibilidade de 

literatura ou uma verdade factual que a testemunha promete relatar. É na forma de uma 

narrativa testemunhal que a escrita da história trágica de Canudos transformou-se a obra 

mestra de Euclides da Cunha.  

Esse trauma que definiu o caráter da obra euclidiana e que está no centro das reflexões 

sobre os testemunhos, especialmente dos testemunhos de catástrofes históricas, é do mesmo 

teor do trauma que resiste à simbolização. Tal é a condição da qual a testemunha não escapa, 

mas, ainda assim, sua tarefa é a de simbolizar esse trauma na língua, (res)significá-lo  através 

                                                           
18 Em Demeure,  Derrida faz alusão ao sentido cristão  da palavra: “In memory of its Christian-Roman meaning, 
‘passion’ always implies martyrdom, that is – as its name indicates – testimony. A passion always testifies” 
(DERRIDA, 2000, p. 27). Segue uma tradução nossa para esse trecho: “em memória do seu significado cristão 
romano, ‘paixão’ sempre implica martírio, que é – como o nome indica – testemunho. Uma paixão sempre 
testemunha”.  É apresentado, aqui, o sentido religioso de testemunho, significado que sugere tormento sofrido 
por causa ou em nome da fé.    
 
19 “ if testimony thereby became proof, information, certainty, or archive, it would lose its function as testimony”.  
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de palavras e, com elas, se aproximar ao máximo, na medida em que essa aproximação é 

possível, da cena traumática. Como na leitura de Primo Levi, em Euclides percebemos que o 

autor também testemunha a impossibilidade de encontrar as palavras exatas para dar conta de 

uma realidade trágica. No trecho que segue, em que são narrados os últimos momentos da 

derrota de Canudos, percebemos a fragilidade da palavra humana em fazê-lo:  

 

Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem 
poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente 
emocionante e trágica; mas cerramo-la vacilante e sem brilhos.  
Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma 
perspectiva maior, a vertigem...  
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores 
em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios 
lares, abraçadas aos filhos pequeninos?...  
E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o 
fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros 
válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se 
entregara, confiante - e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre 
esta fase obscura da nossa História?  
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as 
casas, 5200, cuidadosamente contadas (CUNHA, 1952, p. 541). 

 

Esse trecho marca o posicionamento de Euclides a favor das vítimas e pela 

responsabilidade que assume diante da tragédia nos verbos conjugados em primeira pessoa: 

“E de que modo contaríamos...” e “a quem devemos precisos esclarecimentos sobre esta fase 

obscura da nossa História”.  O lado oprimido é o que se testemunha. As forças que motivam 

todo relato testemunhal marcam também a narrativa euclidiana. Euclides não pôde de 

silenciar-se diante da realidade violenta e viu-se tomado pela necessidade de falar por aqueles 

que a ela não sobreviveram. As vítimas só poderiam ser ouvidas/lidas no seu relato, no 

testemunho de quem presenciou a realidade traumática.  

Retomando a noção de testemunho em Seligmann-silva (2008b), história e memória 

são articulam-se no testemunho, a partir do ponto de vista dos vencidos e das ruínas deixadas 

pela catástrofe. Esse trecho da obra euclidiana é performático no que concerne à narração do 

passado partindo das ruínas de Canudos e dos rastros de um povo aniquilado. Essas vítimas 

eternamente silenciadas só puderam ter sua história contada no relato testemunhal de 

Euclides. Não fossem Os sertões, a campanha de Canudos não estaria presente no imaginário 

da nossa sociedade como um dos mais terríveis massacres da nossa história e as vozes das 

vítimas nunca seriam ouvidas.  Da mesma forma, cabe a questão: se não houvesse ninguém 

para dar seu testemunho sobre o Holocausto ou acerca das atrocidades cometidas durante as 
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ditaduras na América Latina, esses eventos fariam parte da história e do pensamento ocidental 

sob o signo do nunca mais?  

No capítulo derradeiro do livro, intitulado Últimos dias, lemos o relato das últimas 

barbaridades cometidas contra o povoado de Canudos, culminando em sua aniquilação. 

Diante dos assassinatos que pareciam não cessar enquanto não restasse ninguém para 

denunciar os crimes, Euclides vê-se obrigado a depor. Na parte desse capítulo que intitula-se, 

justamente, Depoimento do autor, percebemos, de forma evidente, o compromisso com 

aqueles que não puderam falar e a preocupação em tornar o seu fim trágico conhecido. 

Euclides reconhece que “a História não iria até ali” (CUNHA, 1952, p. 506). Como afirma, 

Canudos “era um parêntesis; era um hiato. Era um vácuo. Não existia. Transposto aquele 

cordão de serras, ninguém mais pecava” (CUNHA, 1952, p. 506). Confiando nessa condição 

marginalizada e negligenciada do vilarejo, os soldados cometiam a “selvageria impiedosa” 

sem temer julgamentos futuros. O autor foi, então, movido pelo imperativo de falar pelos que 

não sobreviveram, desempenhando o papel e assumindo a responsabilidade de uma 

testemunha, de alguém que estava presente no momento do assassinato e cujo depoimento é 

imprescindível para que os crimes fossem revelados.  

Verificamos um forte vínculo entre Os sertões e a literatura de testemunho que se 

estabeleceu como gênero na América Espanhola. No contexto das ditaduras que emergiram 

nos anos 1960 no continente americano, o testemunho revelou-se importante instrumento de 

denúncias dos crimes cometidos durante o regime (SARLO, 2007). Junto às transições 

democráticas no continente, tomaram forma discursos testemunhais que exibiram os crimes 

das ditaduras. Os relatos testemunhais foram movidos pela necessidade de julgar tais crimes. 

Nesse contexto, o testemunho ganhou centralidade de tal forma que as narrativas cujo foco era 

falar sobre a violência das ditaduras constituíram um novo gênero literário. 

Seligmann-Silva ressalta o peso de uma política partidária nesse gênero, em que 

“ocorre uma convergência entre política e literatura” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 87), na 

medida em que se inscreve a voz do oprimido e seus esforços revolucionários na luta de 

classes. Essa literatura apresenta um ponto de vista divergente daquele que constitui a história 

oficial e, portanto, como afirma o autor, ela “existe apenas no contexto da contra-história, da 

denúncia e da busca pela justiça” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 88). Focaliza-se o caráter 

coletivo da testemunha e seu papel importante em denunciar a opressão e a violência de 
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Estado. Nesse sentido, a necessidade que move o testimonio20 é, quase que de forma 

exclusiva, motivada pela vontade de fazer justiça. Também movido por um senso de justiça, 

Euclides traz n’Os sertões a denúncia de um crime de guerra cometido pelo Estado. Esse 

caráter de denúncia é apresentado logo na nota preliminar, na sua declaração emblemática 

sobre a campanha de Canudos: “aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na 

significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo” (CUNHA, 1952, p. XII). 

Do imperativo que move o testemunho para fazer justiça através da denúncia da 

violência de Estado, deriva a necessidade de enfatizar o realismo da obra, como forma de 

pagar uma promessa de fidelidade do testemunho. Conforme Seligamann-Silva (2005), a 

testemunha tenta assegurar o realismo ou o valor histórico do seu relato através, por exemplo, 

de estratégias de apresentação de documento histórico. Euclides se empenha em apresentar 

documentos oficiais ao longo da sua narrativa. A já citada mensagem oficial do Governador 

da Bahia ao presidente da república serve como exemplo dessa estratégia de garantir o caráter 

real dos fatos narrados.   

Ainda antes de se falar em literatura de testemunho, é possível perceber em narrativas 

anteriores, como na obra mestra de Euclides da Cunha, a presença de um teor testemunhal. 

Observamos um paralelo entre a literatura de testemunho que surge na América-latina e a 

narrativa sobre a guerra no sertão baiano. O teor testemunhal na obra de Euclides é reforçado 

no seu caráter de denúncia de uma violência de Estado, do massacre do povoado de Canudos, 

e, desse modo, no seu aspecto de contra-senso à versão oficial dos acontecimentos na medida 

em que se testemunha o ponto de vista do oprimido.  

A guerra narrada por Euclides configura um dos exemplos dos massacres que habitam 

a “era das Catástrofes”, a modernidade, numa concepção benjaminiana, repleta de choques. É 

nesse contexto que florescem os discursos testemunhais. Podemos afirmar, então, que a 

narrativa de Euclides é um exemplo prematuro desses discursos apoiados na memória do 

trauma e da violência que surgem em massa nos anos 1980.  Sobre esse traço da modernidade 

ligada à violência e ao choque presente n’Os sertões, Valentim Facioli (1998), tece algumas 

considerações: 

 
“mas também há no livro um efeito estranhamente moderno, pois não espera 
passividade do leitor, senão seu compromisso de combate e choque com a 
obra e suas ideias, tantos quantos são os choques e os combates ali narrados 
e interpretados. Noutras palavras, pode se dizer  que se trata, sob esse 
ângulo, de uma poética de guerra, com a violência decorrente, da qual os 

                                                           
20

 Termo usado por Seligmann-Silva (2005)  para se referir ao testemunho de vítimas das ditaduras na América 
Latina. 
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combatentes – autor e leitor – não poderão sair ilesos ou sem feridas, talvez 
nas mesmas proporções das mortes, dos ferimentos e do sangue, recriados na 
linguagem, resultantes da guerra entre soldados e sertanejos. É um estranho 
pacto de leitura em que a morte e a ruína ameaçam, paradoxalmente, a 
relação do leitor com o texto, pondo em xeque a continuidade da leitura e a 
própria sobrevivência do livro e do autor.  Há uma espécie de sombra de 
fracasso a perpassar todo o pacto, caso, inclusive, o resultado do livro não 
alcance, com sua denúncia candente, a transformação e a ação do leitor, que 
é, conforme espera, um homem de elite. E se a modernidade, como assinalou 
Walter Benjamin a respeito de Baudelaire, é feita de choques, o livro de 
Euclides certamente contribui em grande estilo para a percepção dessa 
terrível verdade na sociedade brasileira” (FACIOLI, 1998, p. 39, 40). 

 

A obra de Euclides da Cunha já permitia uma conclusão análoga à tese benjaminiana 

sobre o fim da narração em seu modelo tradicional diante da modernidade de choques. Com a 

Primeira Guerra Mundial, o argumento de Walter Benjamin sobre o fim da narração 

tradicional toma uma dimensão mais urgente. Antes mesmo de o pensador alemão elaborar 

seus ensaios, O narrador de 1936 e Sobre o conceito de história, 1940, que convergem na 

ruptura com o modelo representacional até então em vigor, Os sertões desnudavam essa 

ruptura. Em Walter Benjamin não só a arte de narrar, mas, imprescindivelmente, a história 

devem se abrir aos discursos apoiados na memória para a transmissão de uma cultura marcada 

pela barbárie. Essa centralidade da memória e, por conseguinte, do sujeito demandada na 

reflexão benjaminiana toma forma por volta dos anos 1980 com o surgimento dos relatos 

testemunhais pelos sobreviventes do Holocausto e da violência de Estado durante as ditaduras 

na América do Sul (SARLO, 2007). O papel central da memória na reconstituição do passado 

marca, todavia, o relato testemunhal de Euclides, concebido no início do século XX, antes do 

advento das guerras mundiais, antes de se começar a falar do testemunho como vertente 

literária ou de um teor testemunhal da literatura.  

A reflexão de Facioli (1998) reforça não só o caráter testemunhal da escrita euclidiana 

no sentido de se apoiar na memória da violência, mas, sobretudo, o aspecto traumático do 

próprio texto, este que impede o autor e o leitor de saírem ilesos. A morte e a ruína inscritas 

em Os sertões ameaçam a continuidade da leitura e, por conseguinte, a sobrevivência do livro 

e do autor. Seu tradutor que é, primordialmente, um leitor munido de responsabilidade maior 

em findar com a leitura e garantir a sobrevivência da obra (BENJAMIN, 1996; DERRIDA, 

2002), não atravessará essa poética de guerra ileso, sem ferimentos. Nesse sentido, Os sertões 

constituem um trauma para o tradutor e seu produto final, a tradução, inscreve esse trauma e 

dele é testemunho.  
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3.2 Outras testemunhas: o tradutor toma a palavra 

 
 

“E nós mesmos, tradutores que nos tornamos simples 

leitores, a quem é, enfim, entregue o frescor da primeira 

descoberta, nós também vibramos ao longo dessa viagem 

que desemboca num crime, num fosso, numa ferida que 

nada poderia cicatrizar”. 

   

Por trás das palavras: fluxos e ritmos em Os sertões 

Antoine Seel 

 

 

Como disse Walter Benjamin (1996), parece não haver outra justificativa para traduzir 

senão a necessidade de dizer “o mesmo” em outra língua. Quando o original é Os sertões, 

texto marcado pelo testemunho de um crime contra quem não pôde denunciá-lo, não é difícil 

prever o peso do compromisso tradutório para repetir tal testemunho. Este só pode compor o 

“tribunal” da língua de chegada pela mediação do tradutor, nas mãos de quem está a sorte do 

testemunho original.  

Nos casos aqui considerados, a saber: a tradução para o francês, o espanhol e o inglês; 

os tradutores são responsáveis por representar na sua língua o testemunho de uma luta 

sangrenta e desigual no interior baiano, em pleno alvorecer da nossa república, ampliando, 

assim, o alcance desse testemunho e das suas possibilidades de leitura. O crime cometido 

contra os moradores da vila de Canudos compõe nossa memória nacional graças a Os sertões 

que, de um relato jornalístico com ambição histórica, consagrou-se como uma das mais 

influentes obras da literatura brasileira.  

As impressões indeléveis de angústia na narrativa de Euclides diante das barbaridades 

presenciadas contribuíram, certamente, para que Os sertões encontrassem na literatura um 

lugar hospitaleiro. Um arquivo meramente histórico não suportaria uma escrita permeada de 

desabafos, ressoando o “grito de protesto” de um sujeito tão afetado emocionalmente pelo que 

narra a ponto de (con)fundir sua posição de autor com a de testemunha. (Con)fusão que um 

detalhe, provavelmente proposital e revelador, denunciou.  Alcançando o fechamento do livro, 

faltando pouco mais de 45 páginas para seu encerramento, encontramos o sumário do 

derradeiro capítulo denominado Últimos dias, que por sua vez tem um subcapítulo intitulado: 
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Depoimento de uma testemunha.  Ora, a um leitor atento esse título pode sinalizar para o 

surgimento de um terceiro, alguém que, além de Euclides, presenciou os acontecimentos por 

ele narrados.  Entretanto, ao iniciar de fato esse subcapítulo mencionado, Euclides dá a ele um 

novo título: Depoimento do autor. É isso que se lê no topo da página. Vê-se assim que o 

subcapítulo Depoimento de uma testemunha mencionado no sumário transforma-se em 

Depoimento do autor no início do texto. O autor Euclides, suposto narrador de um fato 

histórico, vê-se alçado à condição de testemunha. Mudança de perspectiva nada 

negligenciável. Estar desde o começo na condição de autor, e mais ainda levando-se em conta 

o propósito inicial dessa empreitada, sinalizava para a promessa de narração de fatos 

históricos. Ao apresentar-se como testemunha, Euclides parece abdicar dessa promessa e abrir 

espaço para que fale um autor comovido. Os traços de um testemunho não se resumem a esse 

espaço declaradamente testemunhal, mas é nele em que o imperativo de denunciar a violência 

pelos que não sobreviveram ressoa como um grito de protesto.  

Repetir esse “grito” é compromisso tradutório necessário e repressivamente infindável. 

É o que o tradutor intenta e busca. Há dois obstáculos culminantes que impedem o 

cumprimento dessa promessa: a diferença irreconciliável entre as línguas e a impossibilidade 

de estancar a disseminação em qualquer ato de repetição, desde a primeira tentativa de relatar 

algum acontecimento à leitura e tradução dessa primeira escrita. Disseminação que Derrida 

opõe à noção de polissemia, noção fixa e enclausurada a contextos. Ao contrário dessa, como 

argumenta, não é possível resumir a disseminação a um conceito ou definição – seu próprio 

funcionamento vai de encontro à possibilidade de se arrematar qualquer conceito. Isso 

“porque a força e a forma de sua ação perturbadora fazem explodir o horizonte semântico” 

(DERRIDA, 2001c, p. 51). Se a polissemia de certas palavras é, para o tradutor, um obstáculo 

pelo qual não se passa ileso, a disseminação faz tremer todo terreno da sua tarefa, abalando 

qualquer certeza de semelhança ao original. Não há, de fato, qualquer segurança de que o 

original seja igual a ele mesmo e, portanto, de que suas leituras não produzam sentidos 

diversos e não desencadeiem deslocamentos.  Enquanto um signo polissêmico carrega sempre 

um número finito de sentidos que funcionam em determinados contextos, a disseminação 

rebela-se contra qualquer classificação de significados, ela “produz um número não-finito de 

efeitos semânticos, não se deixa reconduzir a um presente de origem simples” (DERRIDA, 

2001c, p. 52).   

Tendo em vista essa conjuntura na qual o tradutor está imerso, de disseminação e 

línguas que não se equivalem em seus signos polissêmicos, argumentamos que sua relação 



 

77 

 

com a língua, em especial, com a língua de Euclides, é traumática na medida em que há uma 

luta com a “fragilidade da palavra” para realizar a tarefa tradutória. Sustentamos a tese nos 

depoimentos dos próprios tradutores sobre a árdua e quase impossível missão de reescrever 

Os sertões ou testemunhar por Euclides em sua língua. Nesse cenário, o original (se) impõe 

(como) um trauma que, apesar de escapar à sua ressimbolização, representação e repetição, 

deve ser traduzido e testemunhado. Além dos testemunhos dos tradutores, consideramos 

relevante buscar nas traduções os momentos performáticos desse trauma, como as tentativas 

de estancar a disseminação do original e, em contrapartida, os trechos em que o original está 

visivelmente sendo disseminado. A despeito da justificativa que move seu trabalho, a de 

repetir um sentido original, a disseminação escapa ao controle do tradutor, que pretendia não 

mais que dizer o mesmo em outra língua.    

 

 

3.2.1 Déposition d’un témoin 

 

Comecemos pela testemunha na língua que já era alvo desejado por Euclides. A 

tradução francesa, segundo Berthold Zilly, foi almejada pelo autor antes mesmo de findar sua 

obra mestra. Não obstante seu interesse pela tradução do livro, Euclides fala das possíveis 

dificuldades de tal tarefa em uma carta ao seu eventual tradutor, o poeta Pethion de Villar: 

 
Talvez [o livro] não faça jus à consagração de uma versão para o francês a 
que espontânea e cavalheirescamente te propuseste quando aí estive. 
Transplantado à mais vibrátil das línguas, por um parisiense dos trópicos, 
temo que o meu estilo, algo bárbaro, não se afeiçoe a tão delicado relevo 
(CUNHA apud ZILLY, 2000, p. 99).  

 

Só após quarenta e cinco anos de sua publicação, Os sertões receberam uma tradução 

para o francês feita por Sereth Neu. Zilly cita a tradutora quando esta fala das dificuldades em 

traduzir a obra, justificando a dessemelhança entre a sua versão e o original pela diferença, já 

anunciada por Euclides, entre as línguas:  

 
No jogo das assonâncias que está na base mesma da linguagem, o português 
brasileiro aparece como uma paisagem de montanhas e vales [...]. Seu 
sotaque tônico evoca a ideia de uma melodia cujo tema sobe, desce, hesita 
antes de cair, mais uma vez, no silêncio. O francês é uma planície, uniforme, 



 

78 

 

precisa e sutil, com seus horizontes variando entre nuances azuis e claras 
(NEU apud ZILLY, 2000, p. 100, tradução nossa)21. 

  
De acordo com Seel (2002), n’Os sertões, essa melodia implícita atribuída ao nosso 

português é mais intensa, mais performática e instável. O tradutor apreende, na leitura da 

narrativa, um ritmo de progressão e queda repentina em que “o texto se abre bruscamente, se 

interrompe, balança” (SEEL, 2002, p. 151), dando a Os sertões a impressão de surpresa. Para 

ele, Euclides faz uso de um vocabulário metafórico e poético a serviço de um efeito constante 

de surpresa e choque. Nesse sentido é que as palavras do texto devem, na sua visão, ser 

apreendidas pelo tradutor ao pé da letra, elas não são simples metáforas, “mas a indicação de 

uma linguagem dramática, feita de rupturas e de repetições, que se mescla à linguagem 

narrativa, conferindo-lhe intensidade” (SEEL, 2002, p. 161).     

É certo que não há qualquer garantia fora da interpretação do tradutor quando fala que 

o vocabulário foi empregado com precisão por Euclides para causar tal efeito. De fato, não 

resta a nós, leitores, nada mais que argumentar sobre o que acreditamos ser o propósito do 

texto ou do autor.  Nem o texto fala por si e muito menos o autor. O tradutor, por outro lado, 

deve falar por ambos. Diante disso, a leitura do tradutor sobre possíveis intenções textuais são 

necessárias para estabelecer o que não pode ficar de fora da sua tradução. Esse ritmo singular 

e instável, propenso a provocar surpresas e choques, é o que o tradutor francês ouve no 

original. Ele, por sua vez, promete falar pelo original, repetir na língua de chegada o que nele 

(h)ouve.  

Quando afirma que o sertão e a campanha de Canudos são apresentados como uma 

sucessão de surpresas, é sugestivo que o tradutor tenha sido surpreendido por tais sucessões. 

Como falar das sensações que um texto provoca em seus leitores se não pela própria 

experiência de leitor? Mais que um estudo do original e relato da sua tarefa, suas declarações 

lançam luz sobre uma experiência perturbadora na sua própria relação com escrita de 

Euclides.  

Tal relação manifesta-se no momento em que chama atenção para a carga emotiva na 

sucessão de surpresas e rupturas. Segundo o tradutor, essas rupturas no ritmo da narrativa 

causam e intensificam a angústia pela qual é marcado o destino dos personagens, mas, 

                                                           
21 Dans le jeu des assonances qui est à la base même du langage, le brésilien apparaît comme un paysage de 
montagnes e de vallées, [...] Son accent tonique évoque l’idée d’une mélodie dont le thème monte, descend, 
hésite, avant de retomber dans le silence. Le français, c’est la plaine, unie, précise, subtile, aux horizons 
nuancés, dans des lointains bleus et clair. (Recorremos à citação do trecho feita pelo estudioso e tradutor 
Berthold Zilly, uma vez que não foi possível encontrar a fonte original do texto que compõe sua versão francesa 
d’Os sertões).     
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também, a angústia do leitor. Diante de tal monumento literário, o leitor testemunharia os 

choques, seria afetado pelo ritmo da violência e da brutalidade nas “pulsões súbitas do texto" 

(SEEL, 2002, p. 159). Nesse movimento de choques, Os sertões repetem o horror da guerra. 

Para Seel, é uma obrigação tradutória recriar a barbaridade dessas rupturas. Em outras 

palavras, ele deve testemunhar a barbaridade, a brutalidade e a violência (re)produzidas na 

escrita euclidiana.  

Avançando na sua reflexão, deparamo-nos com relatos das dificuldades em 

traduzir/testemunhar a língua original com todo seu movimento não linear, suas “pulsões” e 

paradas inesperadas. O tradutor/testemunha dedica algumas linhas a um acontecimento no 

original que lhe aflige: os silêncios. Há momentos, como recorda, em que a narrativa é 

rompida por silêncios tão “difíceis de traduzir, de fazer soar, ressoar na língua” (SEEL, 2002, 

p. 154). Nesse instante, deparamo-nos com a inevitável questão: como identificar o silêncio, 

ou seja, a falta de palavras, em um texto que não é feito senão de palavras?  

Esse silêncio não é algo palpável ou identificável como um traço presente, é, ao 

contrário, uma ausência perturbadora sentida e experimentada pelo tradutor.  Essa falta de 

palavras move seu desejo de simbolização, de apreensão, de interpretação e testemunho. Mas 

esse silêncio se impõe a ele como luto do indizível, a impossibilidade de falar sobre um vazio 

que nunca esteve preenchido, de referir-se à “perda” daquilo que nunca esteve presente, o 

silêncio do não dito.  

Esta cena evoca a metáfora da cripta elaborada por Abraham e Torok (1995). A cripta 

ou sepultura secreta corresponde ao luto impossível, à falta de palavras para preencher uma 

ausência figurando-a como presença. A teoria dos psicanalistas vai mais a fundo na reflexão 

sobre a morte tão traumática a ponto de impedir o trabalho de luto. Não falamos, nesse 

momento, de uma morte ou perda, o que atestaria uma presença anterior à morte. A 

“expressão” muda testemunhada pelo tradutor não foi emudecida, não era uma expressão 

sonora e presente no texto que algum acontecimento silenciou. Ela já é percebida como 

silêncio, como ausência. Silêncio tão perturbador que interdita a sua tradução. Seel se depara 

aqui com uma espécie de sepultura secreta enclausurando o que acredita não ter sido dito, 

como um luto interdito. A cripta, símbolo de uma ausência não simbolizada pelas palavras, 

não só representa o silêncio “ouvido” no original, como também acaba por impô-la ao 

processo tradutório, prescrevendo ao tradutor a impossibilidade de dizê-lo, repeti-lo e 

traduzir. 
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Retomando o seu depoimento sobre o que chama de “silêncio literário”, o tradutor 

fornece-nos pistas do seu encontro conflitante com a disseminação do texto:  

 
Essas pausas sublimes onde o tempo faz sentir tanto seu peso quanto sua 
beleza, sua paz e sua grandeza, correspondem a uma abertura do texto - uma 
abertura que, dessa vez, não é um rasgo ou uma falha, mas um 
desdobramento infinito, uma abertura na qual o texto se perde, confrontado 
àquilo que não tem limites (SEEL, 2002, p. 154).   

 

Desdobramento infinito ou abertura na qual o texto se perde são formas de tentar 

explicar ou fantasiar a impossibilidade de enclausurar o texto em uma leitura definitiva. Ele 

não se perde, uma vez que não é uma entidade presente. É um acontecimento que escapa a 

uma apreensão definitiva, deslocando-se e deixando rastros com os quais forjamos leituras, 

interpretações e traduções.  Mas o tradutor não se contenta em transmitir um sentido 

comunicável a partir desses rastros, ele quer desvendar o que está silenciado, o que transcende 

palavras, quer traduzir o resto intraduzível, o intocável do texto que, conforme Derrida (2002, 

p. 51), “fascina e orienta o trabalho do tradutor”. Desvendado esse silêncio, a abertura por 

onde o texto escapa seria fechada.  

É perturbador ver que esse mistério não se desvenda e a falta de palavras continua 

dando lugar, quase incondicionalmente, à disseminação. O tradutor percebe que “a escrita 

defronta então sua impossibilidade, não podendo mais descrever ou narrar, mas apenas 

sugerir” (SEEL, 2002, p. 154). A impossibilidade da escrita é a impossibilidade da reescrita, 

mas é, ao mesmo tempo, a possibilidade de diversas traduções que não cessam de sugerir o 

que o tradutor viu como silêncio, como um excesso que as palavras não deram conta de dizer, 

mas que está “escondido” no original.  

Não há, no testemunho de Seel, exemplo que ilustre momentos desse silêncio 

desamparador. Uma justificativa provável e um tanto evidente é que as palavras não ditas ou 

escritas não podem ser resgatadas e apreendidas, elas não estão presentes em lugar algum do 

original. Mas é lá onde elas não falam e faltam, que o tradutor se vê desamparado. 

Impossibilidade de encontrar, segurar e possuir um texto que escapa, que não se deixa possuir 

ou esgotar, que não dá acesso às suas “verdades escondidas”.  

O tradutor luta contra essa fuga incessante do texto. Tenta combater a sua 

disseminação, fixando-o em um presente na língua de chegada. Não obstante os seus esforços 

de estancar a disseminação, ele fracassa. Na língua original, o texto se desloca infinitamente, 

a cada leitura. Enquanto for lido, sempre restará nele um silêncio.  
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O silêncio que o tradutor relaciona a um desdobramento infinito, ao “descobrimento” 

nunca findado do texto, remete-nos ao que Derrida chama de “segredo inacessível ao qual 

nenhuma demonstração jamais será adequada” (DERRIDA, 2007, p. 323). Ou seja, o que as 

palavras não falaram, mas se desejou traduzir, corresponde ao intocável do texto impondo ao 

tradutor a impossibilidade de possuí-lo. O original não lhe pertence, tampouco seu segredo. 

Esse permanecerá inapreensível e excedente. Assim, a abertura do texto não poderá ser 

estancada, como uma ferida que permanece aberta, que não cicatriza, mas apenas se dilata e 

dissemina a cada tentativa de estancá-la, de tentar desvendar seu mistério, esgotá-lo e, 

finalmente, fechar a abertura do texto, fixando-o numa tradução supostamente “verdadeira” e 

“fiel”. Mas, esse “finalmente” ninguém alcança. A abertura do texto não se fecha, uma vez 

que, essa ferida “consiste justamente em pretender descobrir e dominar o sentido, em 

pretender saturar ou em saturar, encher esse vazio, fechar a boca” (DERRIDA, 2007, p. 326).  

Se fosse possível fechar essa “boca” aberta no texto, falando tudo que resta a ser dito nele, 

esgotando seus sentidos, suas palavras, seus silêncios e segredos, ele não falaria mais, visto 

que não haveria mais nada a dizer. A tradução que tivesse cometido tal violência – como a 

caracteriza Derrida (2007) – tornaria outras traduções desnecessárias e redundantes, porque 

repetiriam uma “verdade” já revelada, não provocariam nada novo, nenhuma outra leitura do 

original. 

Na impossibilidade de dominar o original, desvendando seu segredo e transformando o 

silêncio em uma verdade presente, ele é incessantemente disseminado. É nesse sentido que o 

tradutor define sua tarefa como um trabalho de "descoberta de um texto que escapa, que nós 

gostaríamos de segurar, possuir, mas que não cessa de se deslocar, de fugir" (SEEL, 2002, p. 

171). Portanto, uma descoberta que só chega a um ponto provisório fixado no momento 

irrecuperável da reescrita.   

Várias são as agonias que assombram o trabalho tradutório. Muitas das quais 

perturbam e formam o palco doloroso da luta do tradutor com a língua para traduzir o 

monumento traumático d’Os sertões. Ilustra a angústia dessa luta e o trauma que o original 

impõe as seguintes declarações do seu tradutor/testemunha: 

 
São palavras assustadoras, capazes de transformar o livro numa estátua 
imponente, esmagadora. Monumento que aterroriza tanto o estudioso quanto 
o tradutor. Monumento que incita à fuga, como diante da estátua do 
Comendador, por medo de ser carbonizado pelas chamas de sua vingança, e 
de ser precipitado no inferno dos maus tradutores, que conseguiram ser, 
apenas, bons traidores (SEEL, 2002, p. 172).  
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O desconforto diante desse “monumento que incita à fuga” já deixa rastros logo no 

contato do tradutor com o signo que nomeia o livro.  Os sertões, escritos nessa forma plural, 

carregam em si a marca de uma heterogeneidade semântica. Além de ter que lidar com uma 

palavra para a qual não há equivalente, o tradutor ainda se depara com o plural desse signo 

ainda ilegível em francês, cuja razão para não inscrevê-lo no singular permanece um segredo. 

Segredo que Antoine Seel e Jorge Coli, que também é responsável pela tradução em francês, 

tentaram descobrir e revelar ao descrever os sentidos de sertão: 

 
O sertão é uma região semiárida do interior do Nordeste, capaz de dizimar 
sua população esparsa durante as frequentes secas, ou de reverdecer em 
alguns dias, quando a chuva toca a terra, e de tornar-se um verdadeiro 
paraíso. O sertão é, também, uma cultura, um modo de vida que Euclides da 
Cunha desvendará. Euclides emprega o plural, “os sertões”, para marcar a 
diversidade da natureza, mas também, e principalmente, para mostrar o 
aspecto inapreensível desse mundo, desse território ignoto para as cidades e 
para o litoral. É o mistério do interior, que tem como centro, efêmero e 
impossível, a vila de Canudos (SEEL; COLI, 1993, p. II, tradução nossa)22. 

 

De fato, o semiárido nordestino é também conhecido pelo nome de sertão, mas esse 

não se restringe àquele. Há sertão também no estado de Minas Gerais, fora do Nordeste. 

Sobretudo, esse signo abrange mais que uma zona geográfica, assim sugere a magnitude das 

páginas dedicadas à terra e ao homem do sertão. Nas partes iniciais, A terra e O homem, o 

sertão e o sertanejo figuram como temas centrais, o primeiro como o cenário que impõe ao 

homem uma luta contínua pela vida. Vemos, na parte intitulada A luta, o sertão adquirir a 

força de um personagem, transfigurando-se no inimigo mais árduo de se combater na 

campanha e, ao mesmo tempo, num seio amigo para os sertanejos.  

Toda essa heterogeneidade de sentidos marca o sertão que o próprio Euclides se 

esforçou para traduzir. Cientes disso, os tradutores para o francês prolongam a sua 

interpretação da palavra, atribuindo-lhe um sentido cultural, fazendo referência ao sertão 

como um modo de vida inapreensível. Atesta-se, aqui, a impossibilidade de atribuir ao sertão 

um sentido positivo, ou seja, de dizer o que é o sertão. Ao dizer que se trata de um modo de 

vida a ser descoberto por Euclides, diz-se também que não se trata do “mesmo” modo de vida 

                                                           
22

 Le sertão est cette region semi-aride de l’intérieur du Nordeste, capable d’exterminer ses populations 
clairsemées lors des fréquentes sécheresses, ou de reverdir en quelques jours, quand la pluie touche la terre, et 
de devenir um vrai paradis. Le sertão, c’est aussi une culture, un mode de vie qu’Euclides da Cunha va 
découvrir. Euclides da Cunha emploie le pluriel: les sertões, pour souligner la diversité de la nature, mais aussi 
et surtout, pour montrer le caractère insaisissable de ce monde, de ce territoire inconnu des ville et du littoral. 
C’est le mystère de l’interior (l’intérieur), qui a pour centre, éphémère et impossible, le village de Canudos 
(SEEL; COLI, 1993, p. II). 
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do autor e nem dos tradutores, dada a distância que o artigo indefinido “um” sugere entre 

quem escreve – os tradutores – e o modo de vida que se anuncia. Nessa definição apresentada 

por Seel e Coli, percebemos essa distância que marca uma diferença, ao invés de uma 

identificação em relação a esse mundo inapreensível do sertão. 

A não equivalência se apresenta como uma justificativa possível para os tradutores 

abrirem mão de traduzir “sertão” e seus derivados. Com exceção do título, que foi traduzido 

como Hautes terres (La guerre de Canudos23), o texto de chegada em francês apresenta, no 

decorrer da escrita, o significante “sertão” em português, inscrito em itálico, indicando sua 

origem estrangeira, como nos seguintes trechos que destacamos: 

 

 

 

. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Além do termo “sertão” e seus derivados, outra palavra aparece na forma em que foi 

escrita no original: “retirantes”. No glossário de termos brasileiros que disponibilizam na 

tradução, há a seguinte definição para a palavra: “habitante do Nordeste que emigra, 

geralmente em direção ao sul do Brasil, para fugir da seca” (SEEL; COLI, 1993, p. 510, 

tradução nossa) 24. A representação dos tradutores acerca do signo “retirantes” está 

intimamente ligada à leitura que fazem do sertão. Estabelecem um laço entre os dois signos, 

de modo que “retirante” soa tão intraduzível quanto “sertão”.  A tradução encontra, nesse 

                                                           
23 Uma tradução termo a termo do título francês seria: Terras altas (a guerra de Canudos). 
 
24 “Habitant du Nordeste qui émigre, le plus souvent vers le sud du Brésil, afin de fuir la sécheresse” (SEEL; 
COLI, 1993, p. 510). 

Le sertão de Canudos est un répertoire qui synthétise la physionomie 
des sertões du Nord (CUNHA, 1993, p. 35, tradução Antoine Seel, 
Jorge Coli)1. 

La sércheresse s’approche. Le sertanejo la devine et la prévoit grâce 
au rythme singulier qui préside à la venue du fléau (CUNHA, 1993, p. 
113, tradução Antoine Seel, Jorge Coli)1. 

Un jour, devant sa porte, passe le premier groupe de retirantes. [...] 
C’est le sertão qui se vide (CUNHA, 1993, p. 117, tradução Antoine 
Seel, Jorge Coli)1. 
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momento, seu limite. Os tradutores sofrem a diferença entre línguas e contextos culturais. 

Lidam com tal alteridade repetindo-a em sua forma diferente e, como tal, intraduzível. 

Preferem não tocar esses signos intraduzíveis com a sua língua sob o risco de feri-los, 

cortando os possíveis sentidos que resistem à tradução.  

 Retornando à discussão em torno do plural empregado por Euclides no título da sua 

obra, sabemos que as razões por trás dessa escolha não são apresentadas pelo autor. É possível 

que nem mesmo o autor conheça suas razões, isto é, que não tenha feito uma escolha 

calculada com o intuito de representar ou produzir certos efeitos.  Logo, é um gesto de leitura 

e interpretação dos tradutores ao afirmarem que “Euclides emprega o plural, ‘os sertões’, para 

assinalar a diversidade da natureza, mas também, e principalmente, para mostrar o aspecto 

inapreensível desse mundo” (SEEL; COLI, 1993, p. II). Tal gesto que não é, nunca, apreensão 

“neutra” de uma “verdade” que se faz visível na escrita, mas representa a experiência do(s) 

tradutor(e) como leitor(es) d’Os sertões, da sua experiência com esse signo plural.   

Quando afirmam que o objetivo do autor em inscrever o título no plural foi o de 

marcar o aspecto inapreensível daquele mundo diferente, os tradutores nos dizem, sobretudo, 

que essa foi a sua impressão. Os sertões permanecem, para eles, inapreensíveis como um 

mistério intraduzível.  

A tarefa tradutória encena, então, a impossibilidade de esgotar o segredo que a escrita 

de Euclides, como qualquer escrita, sugere. Um segredo que as palavras do original, na leitura 

dos tradutores, não contaram. Mistério que, na impossibilidade de assimilá-lo e simbolizá-lo, 

é para a tradução como a cripta, a sepultura secreta no lugar do luto não dito. Essa cripta 

pressupõe um resto que as palavras não deram conta de representar, um resto que, como um 

trauma, escapa à tentativa de contenção e simbolização. Não cessando de se deslocar e fugir, 

como atestou Seel, Os sertões se apresentam como um segredo, mas também como um 

trauma, como o inassimilável e intraduzível em eterno estado de tradução. 

 

 

3.2.2 Declaración de un testigo 

 

Traços de uma relação traumática com a escrita e a língua de Euclides são percebidos 

logo no primeiro projeto tradutório do seu livro.  A versão que inaugurou Os sertões para 

além das fronteiras linguístico-cultural em que foram concebidos foi escrita e lançada na 

Argentina por Benjamín de Garay, trinta e seis anos após a sua publicação. Não obstante a 
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proximidade entre a língua do original e o espanhol, o tradutor não dispensa declarações sobre 

a grande dificuldade em torno da sua tarefa. Exemplificam seu desconforto as notas 

explicativas colocadas em roda pé que se revelam de fato interpretações; a existência de um 

glossário com regionalismos ou quaisquer termos para os quais não encontra uma tradução 

“satisfatória” e, finalmente, alguns trechos deixados na forma original. Todas essas ações que 

deixam marcas “metatradutórias” atestam o quão tensa é a tarefa do tradutor, de quem se 

espera uma solução – impossível – para a diferença entre as línguas, para isso que é obstáculo 

irredutível.    

A primeira edição da tradução feita por Benjamín de Garay foi lançada em 1938. Na 

introdução a uma edição lançada em 2012, sua revisora, Florencia Garramuño, afirma ter ali 

reproduzida a tradução de 1942 de Benjamín de Garay, com poucas alterações na pontuação e 

nas expressões caídas em desuso (GARRAMUÑO, 2012, p. 20). Afirma-se que a tradução de 

1942 foi reproduzida nessa edição de 2012, porém, e estranhamente, vemos trechos do 

prefácio do tradutor da edição de 1942 no trabalho de Mitizi de Miranda Gomes (2006) e que 

não foram reproduzidos na nova edição. Por não ter sido possível o acesso direto a esse texto 

do tradutor, nos apropriamos, mais à frente, de um trecho citado por Gomes (2006) que 

julgamos indispensável para reforçar a conjuntura conflitante da (im)possibilidade da 

tradução. Também é indispensável o texto assinado pelo tradutor que figura como sua nota 

introdutória nessa nova versão de 2012, à qual tivemos acesso. Tal prefácio, intitulado Dos 

palabras del traductor, apesar de conciso em não mais que duas páginas, elucida rastros do 

conflito tradutório em findar a promessa de levar à língua de chegada o texto original que, por 

admiração e paixão, o tradutor herda.  

Em Dos palabras del traductor, Garay fornece-nos vestígios de uma grande admiração 

pelo autor e sua obra mestra. Tal é a força motriz para lançar-se em um projeto tradutório 

pioneiro d’Os sertões. A admiração que demonstra pela obra serve-lhe tanto para enfatizar o 

peso do seu compromisso, como para justificar os “defeitos” que diz conter na sua versão 

diante da impossibilidade de alcançar a grandeza do original. O peso do seu compromisso 

aparece logo no início do seu prefácio, em que não omite as dificuldades enfrentadas e a 

responsabilidade sem tamanho em traduzir esse documento “extraordinário”: 

 

Há, em geral, dificuldades de toda ordem, insuperáveis a primeira vista, na 
versão correta do livro brasileiro para o espanhol que falamos na Argentina. 
E quando se trata, como no caso presente, de um livro ilustre, de uma obra 
mestra e, ao mesmo tempo, de um documento histórico extraordinário, é 
evidente que a tradução deve beirar também o extraordinário, com relação às 
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dificuldades e aos perigos de toda natureza que deverá superar. (GARAY, 
2012, p. 23. Tradução nossa)25.  

 

Ao mesmo tempo em que se cobra uma tradução quase à altura do original, beirando o 

extraordinário, o tradutor atesta a impossibilidade de realizar tal ambição: 

 

Somente em razão e por virtude de um compromisso espiritual que tem 
raízes tão profundas e substanciais – de solidariedade, amor e gratidão –, foi 
possível realizar a tarefa de traduzir integralmente, embora de forma 
medíocre, um livro tão fortemente original, tão exclusivo e tão grande como 
Os sertões, o mais original e exclusivo, sem dúvidas, de todas as grandes 
obras da literatura brasileira de todos os tempos. (GARAY, 2012, p. 23, 
tradução nossa). 26 

  

Apenas de forma medíocre Garay declara ter sido possível traduzir a obra que 

considera a mais original e exclusiva da literatura brasileira, figurando como um exemplo de 

rebaixamento da tradução e do tradutor que ainda atravessa a reflexão sobre esse trabalho 

intelectual.  

Tal rebaixamento manifesto nas palavras do tradutor, como argumentamos em páginas 

anteriores, representa o traço melancólico que Lages (2002) afirma estar presente na tarefa 

tradutória. Como lembra a autora, além da consciência dos limites em cumprir a promessa 

tradutória, a atividade mesma da tradução contribui para a melancolia manifesta no 

rebaixamento do tradutor: apropriar-se de outros textos e, a partir deles, produzir outros textos 

sempre assinados pelo outro, pelo autor do original. 

Os tradutores, contudo, admiram o nome que assina o original e, por isso, desejam e 

escolhem traduzi-lo, prometendo ser-lhe fiel. No caso do tradutor argentino, percebemos o 

desejo de entregar uma versão tão grandiosa quanto o original e, paralelamente, o 

pressentimento da “incapacidade” de saciar essa vontade. Experimenta a impossibilidade de 

tornar a narrativa d’Os sertões plenamente presente em sua língua e preencher sua falta na 

língua de chegada. A tarefa tradutória é, para o tradutor com traços melancólicos, como um 

                                                           
25

 “Hay, en general, dificultades de todo orden, insalvables a primera vista, en la versión correcta del libro 
brasileño al castellano que hablamos los argentinos. Y cuando se trata, como en el caso presente, de un libro 
prócer, de una obra maestra a la vez que de un documento histórico extraordinario, claro está que la traducción 
ha de rayar tambíen en lo extraordinario en cuanto a las dificultades y peligros de toda naturaleza que habrá de 
vencer” (GARAY, 2012, p. 23). 
 
26

 “Solamente, en razón y por virtud de un compromiso espiritual que tiene raíces tan hondas como jugosas: de 
solidaridad, de amor y de gratitud, se ha podido hacer frente a la tarea de traducir íntegramente, aunque sólo 
sea en forma mediocre, un libro tan fuertemente original, tan exclusivo y tan grande como Los sertones, el más 
original y exclusivo, sin duda, de todas las grandes obras de la literatura brasileña de todos los tiempos” 
(GARAY, 2012, p. 23). 
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luto não findado. E o luto impedido é o que desencadeia a melancolia (SELIGMANN-SILVA, 

2005). Estado familiar ao tradutor, mas também uma condição persistente para quem sofre um 

trauma.  

Para o tradutor, como suscita a declaração de Garay, o produto da sua tarefa nunca 

será satisfatório como uma imagem fiel do original e uma reprodução da voz sagrada do 

autor. Essa autodepreciação surge como resultado da grande admiração pelo original. Seu 

contato com a escrita de Euclides afetou-o de tal forma que levou ao rebaixamento da sua 

própria tarefa, caracterizada como medíocre. Uma tentativa medíocre, parafraseando o 

tradutor, de representar a grandeza dessa escrita, grandeza que ele percebe na leitura d’Os 

sertões. Sua tradução não foi “satisfatória” em apresentar essa imagem grandiosa que ele 

mesmo forja do original. Nesse sentido, o aspecto melancólico da autodepreciação está 

intimamente relacionado à admiração, à paixão pela escrita e assinatura do outro.  

Seu apreço pela escrita de Euclides é marcado pela mesma declaração em que rebaixa 

seu trabalho, o que reforça esse liame entre a paixão pela origem e o sintoma melancólico. 

Não obstante a modéstia com que trata a sua tradução em relação ao original, o tradutor 

expressa grande afeição pelo livro, o que faz do seu pacto tradutório um compromisso de 

solidariedade, amor e gratidão.  Essas palavras são marcas de uma paixão que afetou de tal 

modo o tradutor que ele precisou traduzir Euclides, reescrever seu “documento” histórico e 

literário, testemunhar por ele na sua língua. Esse parece ter sido o propósito que inspirou o 

seu projeto de “prestar a cultura da nossa América o serviço imponderável de marcar a 

existência de um gênio americano através da exibição de sua obra máxima” (GARAY, 2012, 

p. 24, tradução nossa)27.  

A admiração e paixão pelo autor e seu livro é força propulsora para a tarefa tradutória. 

Fomenta essa tese a justificativa dada pelo próprio tradutor de que seu trabalho não seria 

realizado se não fosse um compromisso espiritual de solidariedade, amor e gratidão (GARAY, 

2012). O tema da paixão é familiar à literatura, certamente, mas também não é estranho ao 

tema do testemunho e da tradução. Conforme Derrida (2000a, p. 27, tradução nossa)28, “em 

memória do seu significado Romano-Cristão, ‘paixão’ sempre implica martírio, que é – como 

seu nome indica – testemunho. Uma paixão sempre testemunha”.   O martírio como 

                                                           
27

 “prestar a la cultura de nuestra America el servicio imponderable de señalar la existencia de um genio 
americano e de demostrarla em la exhibicíon de su obra máxima”. 
 
28

 “ In memory of its Christian-Roman meaning, ‘passion’ always implies martyrdom, that is – as its name 
indicates – testimony. A passion always testifies”. 
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sofrimento, como experiência de uma ferida e sua inscrição no corpo, remete ao ato de 

testemunhar no sentido de sofrer um trauma e inscrevê-lo no corpo da escrita. Ao ser 

atravessada pela ideia de martírio, a “paixão” evoca a vivência e o testemunho de um 

sofrimento.   

Há também uma relação entre luto e paixão. O luto implica o desejo paradoxal de 

guardar consigo aquilo que se ausenta e a necessidade de deixá-lo partir, de reconhecer a 

impossibilidade de mantê-lo presente. Essa condição do luto é resultado de uma relação de 

afeto, uma relação passional com o outro. Relação que se traduz em um luto impossível, como 

afirma Derrida: 

 
Eu falo do luto como da tentativa, sempre condenada à falha, uma falha 
constitutiva, precisamente, por incorporar, internalizar, introjetar, subjetivar 
o outro em mim. [...] É também o que chamo de ex-apropriação, a 
apropriação apanhada em um double bind: devo e não devo tomar o outro 
em mim; o luto é uma fidelidade infiel se ele consegue internalizar o outro 
idealmente em mim, isto é,  não respeitar sua exterioridade infinita 
(DERRIDA, 1992a, p. 331, tradução nossa)29.  

 

Desse modo, não seria menos perturbador se o tradutor afirmasse ter alcançado uma 

tradução completa. Isso significaria ter conseguido uma submissão total d’Os sertões à lei da  

língua de chegada e da sua escrita, uma apropriação que apagaria a singularidade do original e 

o seu segredo intraduzível.  

A tentativa, fadada ao fracasso, de violar esse segredo consiste numa fidelidade infiel. 

Tentativa que resultaria no apagamento desse segredo, da diferença, da assinatura de Euclides, 

e, portanto, destruiria aquilo que constitui Os sertões como singular, como a escrita do outro, 

na língua do outro, a traduzir. Para o sujeito que traduz movido por uma paixão, esse seria um 

pecado insuportável. Esse tradutor está destinado, então, a um luto impossível, a uma paixão 

inelutável.  

Partindo da afirmação derridiana, “uma paixão sempre testemunha” (DERRIDA, 

2000a, p. 27), pensamos que, na impossibilidade de ser enlutada, essa paixão abre-se ao seu 

testemunho, a isso que reconhecemos como representação de um luto infindável, aberto e 

jamais encerrado. Sabemos que o testemunho acontece movido pela necessidade e 

                                                           
29

 “Je parle du deuil comme de la tentative, toujours vouée à l'échec, un échec constitutif, justement, pour 
incorporer, intérioriser, introjecter, subjectiver l'autre en moi. (...). C'est aussi ce que j'appelle l'ex-
appropriation, l'appropriation prise dans un double bind : je dois et je ne dois pas prendre l'autre en moi; le 
deuil est une fidélité infidèle s'il réussit à intérioriser l'autre idéalement en moi, c'est-à-dire à ne pas respecter 
son extériorité infinie”. 
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impossibilidade de narrar um trauma, pelo imperativo de simbolizá-lo e a impossibilidade da 

sua simbolização integral. A morte, a violência, a ferida ou o trauma que não pode ser 

totalmente narrado desencadeia um luto interminável. O testemunho é, então, uma forma de 

lidar com esse luto infindável. A tradução, movida pelo afeto, funciona como esse testemunho 

de um luto – no sentido de apropriação, internalização e superação – interdito. 

Podemos ver, nas palavras do tradutor, sua paixão e respeito pelo original. São 

palavras que nos convencem de que não lhe faltaram esforços para entregar uma tradução 

relevante e “fiel” a Os sertões, que conservasse o estilo irreproduzível de Euclides, isso que 

qualifica como a “alma” do texto (GARAY, 2012, p. 24). A despeito dos seus esforços, o 

próprio tradutor alerta: “não acreditamos estar livres de defeitos e nem, de todo, limpos de 

pecados” (GARAY, 2012, p. 23, tradução nossa)30. Nesse instante, sua declaração toma a 

forma de um sutil pedido de perdão pelos pecados que não pôde evitar. Esses pecados não 

resultam de uma falha do tradutor, mas de uma falta da língua que não o muniu com palavras 

“exatas” e “suficientes” para reescrever o testemunho de Euclides. O tradutor vê-se 

desamparado pela sua língua na tentativa de findar seu compromisso. Percebemos nessa 

“confissão” o testemunho de uma intenção não alcançada: de repetir a “grandeza” original. 

Ele se vê endividado e diminuído diante desse monumento que não pôde assimilar e conter no 

texto de chegada. 

Como resultado dessa repetição impossibilitada, o original se transforma. É provável 

que essa transformação inevitável esteja na raiz do rebaixamento da tarefa tradutória pelo 

próprio tradutor. Testemunhando tal transformação, ele se lança no “inferno” dos pecadores 

ou, repetindo Antoine Seel (2002), “dos maus tradutores” que foram bons traidores, que não 

praticaram a fidelidade infiel da qual fala Derrida, isto é, a assimilação neutralizadora da 

diferença. 

A possibilidade dessa assimilação não salvaria o original das transformações, uma vez 

que ele, de fato, nunca é igual a si. Logo na sua primeira “aparição”, o original não se 

apresenta como uma unidade fixa, imune a transformações. Ele se desloca incessantemente 

desde sua origem e, a cada leitura, surgem novos significados. Contato marcado pelas 

experiências desse sujeito, por suas paixões e seus traumas. Nesse sentido, o original é, por 

paixão, traduzido e modificado. Em outras palavras, ele é traduzido não por uma força 

objetiva e técnica de um sujeito que dominaria tanto o objeto como suas decisões, que poderia 

apresentar razões lógicas a cada uma delas. As decisões tradutórias não são, em sua 
                                                           
30 “no nos creemos libres de defectos ni del todo limpios de pecados”. 
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totalidade, tomadas conscientemente. No geral, são resultados dessa leitura atravessada por 

paixões e pulsões que não se sujeitam a tentativas conscientes de domínio, classificação e 

limitação. As transformações são, assim como qualquer ato movido por um sentimento de 

paixão, irredutíveis à sistematização. Tal tese é provocada no pensamento de Derrida: 

 
“Paixão” implica um compromisso assumido na dor e no sofrimento, 
experiência sem domínio e, por conseguinte, sem subjetividade ativa. [...] Se 
uma “différance” só pode ser escrita na gramática de uma certa meia voz31, 
mesmo se ela não pode ser contida por uma gramática história, pode-se ser 
capaz de reduzir “différance” a outro nome para “paixão”, assim como à sua 
interpretação, a formalização da sua polissemia (DERRIDA, 2000a, p. 27, 
tradução nossa)32. 

 

Dito de outra forma, confrontando a impossibilidade de se escrever determinada 

palavra na sua língua, o tradutor, afetado por essa paixão de tradução, inevitavelmente fere a 

letra original, no sentido de que a reduz a um outro nome, deixando de fora alguns efeitos 

semânticos, cortando e ferindo a palavra da língua de partida. Ferimento ou, melhor, 

transformação inevitável. É por paixão que o tradutor transforma, mesmo não desejando 

modificar a sua herança. Não fosse pela via da transformação, não seria possível passar 

adiante o texto que herda. 

No caso em questão, o título é exemplo emblemático desse imperativo de traduzir o 

intraduzível. Ele é, em si, monumento intraduzível. Os sertões não somente constituem o 

palco da guerra de Canudos, mas desempenham papel central no decorrer dos acontecimentos, 

é elemento determinante, desde a gênese ao fim do combate. Já prevemos, pela sua presença 

perturbante e essencial na narrativa, a luta angustiante para traduzir esse signo intraduzível e, 

ao mesmo tempo, imprescindível no processo tradutório. O double bind da tradução, sua 

impossibilidade e necessidade, já se impõe ao tradutor logo no início da sua tarefa: “até o 

título do livro – Los sertones  [Os sertões] – é intraduzível. O vocábulo regional “sertôes” não 

tem equivalente em nosso idioma. E nem em nenhum outro ” (GARAY, 2012, p. 24, tradução 

                                                           
31 A noção derridiana de meia voz transcende o par dicotômico voz ativa/ voz passiva; diz respeito à voz que não 
é aquela que, supostamente em plena consciência, pratica uma ação, nem tampouco a voz que apenas sofre 
determinada ação de forma absolutamente passiva. 
 
32 “ ‘Passion’ implies an egagement that is assumed in pain and suffering, exeperience without mastery and thus 
without active subjectivity. [...] If a ‘différance’ can only be written in the grammar of a certain middle voice, 
even if it cannot be confined by such a historical grammar, one might be able to reduce ‘différance’ to another 
name for ‘passion’, as well as to its interpretation, the formalization of this polysemy”.. 
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nossa)33. O tradutor fala da intraduzibilidade de um signo, mas, paradoxalmente ao seu 

argumento, escreve o intraduzível na forma traduzida, na tradução espanhola que forja para a 

palavra. Notamos a tensão que marca a tarefa tradutória e que Garay (2012) sustenta em seu 

discurso: a impossibilidade e o imperativo de traduzir. 

Ao lado dessa intraduzibilidade, já traduzida, impõe-se a relevância do título que, para 

o tradutor, não poderia ficar de fora do texto de chegada. A necessidade de inscrevê-lo na sua 

versão torna-se um imperativo. O tradutor decide dar “carta de cidadania” à palavra e a seus 

derivados na língua espanhola. Garay forja novos termos na sua língua partindo dos 

significantes originais para traduzir/(re)criar os sentidos de sertão, sertões e sertanejos: 

“sertón”, “sertones” e “sertanero”. 

Aqui toma forma o argumento apresentado por Derrida (1986) sobre a transformação 

na língua de chegada que a (boa) tradução produz. A palavra no título excede o momento da 

sua inauguração e passa a fazer parte do repertório da língua espanhola. Como prova do 

argumento, temos a tradução espanhola de Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa, por 

Ángel Crespo, publicada em 1967. O significante criado por Garay figura no título da 

tradução desse outro livro que também tem o sertão como cenário.  O livro de Guimarães 

Rosa recebeu o título espanhol: Gran sérton: veredas. Essa tradução, lançada quase trinta 

anos após Los sertones, provou a força da criação feita por Garay, da transformação que sua 

tarefa produziu na língua de chegada.  

Recriar em sua língua o signo intraduzível é, possivelmente, uma solução para evitar 

que o palco da guerra de Canudos descrito por Euclides fosse transfigurado na tradução. A 

não existência de um lugar equivalente ao sertão onde o texto traduzido chegaria deflagrou a 

necessidade de descrição, definição e conceituação desse termo. Os sentidos listados pelo 

tradutor não são exteriores à sua interpretação da escrita sobre aquela terra ignota. Ou seja, na 

sua explanação dos conceitos de “sertão”, não há garantia alguma de que os mesmos 

conceitos tenham sido pensados pelo autor. O ato de enumerar os sentidos, por mais extenso 

que seja esse inventário, também nada garante que o leitor alvo compreenderá, de fato, o que 

é o sertão. Nem mesmo ao leitor do original é dado tal garantia, apesar de todo esforço de 

Euclides para traduzir aquelas terras ignotas.   

No seu prefácio, o tradutor resume a caracterização do meio físico do sertão que, no 

original, se prolonga por toda narrativa, especialmente na parte intitulada A terra. Mas não 

                                                           
33

 “hasta el título del libro – Los sertones [Os sertões] – es intraducible. El vocabulo regional sertôes no tiene 
equivalente em nuestro idioma. Ni em ningún outro” (GARAY, 2012, p. 24). 
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negamos a necessidade que move o gesto de resumir o signo original nos sentidos 

enumerados por Garay: 

 
[O vocábulo sertão] Expressa uma particularidade da geografia física de 
determinada zona do Brasil que apresenta singularidades geológicas, 
topográficas e biológicas, ou seja, cosmográficas. A palavra em si é, desde 
já, nada mais que uma corrupção ou mutilação do aumentativo português de 
deserto, isto é, desertão (desertón).   Pela lei do menor esforço, tão comum a 
todas as raças indolentes dos trópicos, o habitante do interior do Brasil 
reduziu o vocábulo “desertão” às suas duas últimas sílabas: “sertão”. Essa é 
uma dedução nossa, aplicável a todas as regiões brasileiras em que a 
percepção contínua e enfadonha do deserto pode ter dado origem ao 
aumentativo: desertão. Mas a zona tão estupendamente descrita e narrada por 
Euclides da Cunha não é o desertão ou desertón e, menos ainda, o deserto da 
concepção acadêmica do vocábulo. O sertão é uma região do nordeste do 
Brasil, quase desabitada e apenas cultivada até onde suporta o solo abrupto, 
coberto em sua maior extensão por uma flora selvagem sui generis [única], 
se é possível descrevê-lo assim, e povoado por uma fauna indígena também 
característica (GARAY, 2012, p. 24, tradução nossa)34.  

 

Como observamos, o tradutor opta por oferecer uma única hipótese, por sinal 

preconceituosa, para a origem da palavra “sertão”, em lugar de uma investigação mais ampla 

da etimologia do termo. Há várias hipóteses para a origem de “sertão”, mais amplamente 

aceita pela comunidade acadêmica que aponta para outra direção que não a corrupção 

provocada por “raças indolentes” que habitam o interior do Brasil. Gilberto Mendonça Teles 

(2002), por exemplo, faz um levantamento dos registros da palavra sertão na literatura e 

constata que o primeiro documento a registrar o termo no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de 

Caminha, de 1500. Segundo o autor, documenta-se na Carta, sob a forma arcaica “sartaão”, 

“o sentido que se generalizou entre os viajantes do século XVI: o da oposição litoral  X 

sertão” (TELES, 2002, p. 266, grifo do autor), além da ideia de lugar distante, do que está 

longe de onde se fala. Lembra-nos Teles que a palavra também aparece em outro texto 

português do século XVI, Os Lusíadas, mas, dessa vez, referindo-se a uma vila no interior da 

Índia. A partir desses registros remotos, o autor argumenta que “o termo nos veio de Portugal 

                                                           
34“Expressa una particularidad de la geografía física de determinada zona de Brasil que participa de 
singularidades geológicas, topográficas y biológicas; vale decir, cosmorámica. La palabra en sí es, desde luego, 
nada más que una corrupción or una mutilación del aumentativo portugués de deserto, esto es, desertâo 
(desertón).  Por la ley del menor esfuerzo, tan común a todas las razas indolentes de los trópicos, el habitante 
del interior de Brasil redujo el vocablo desertâo a sus dos últimas sílabas: sertao. Esta es una deducción 
nuestra, aplicable a todas las regiones brasileñas em que la visión continuada y cansadora del desierto  haya 
podido dar origem al aumentativo: desertón. Pero la zona tan estupendamente descripta e historiada por 
Euclides da Cunha, no es el desertâo o desertón, ni menos es el desierto de la acepción académica del vocablo. 
El sertón es uma región del nordeste de Brasil, casi despoblada y apenas cultivada hasta donde admite el suelo 
abrupto, cubierto en su mayor extensión por una flora salvaje sui generis, si es posible decirlo así, y poblado 
por una fauna indígena tambíen característica”.  



 

93 

 

e ocorre em Portugal, mas só adquiriu a sua grande significação cultural no Brasil em face da 

grande extensão do território brasileiro” (TELES, 2002, p. 300). Logo, os habitantes do 

interior brasileiro não foram responsáveis pela criação da palavra a partir da redução de 

“desertão”. É também questionável a assertiva de que “sertão” derivou do aumentativo de 

deserto. O autor indica outra possibilidade etimológica, a que deriva do vocábulo “mulcetão” 

da língua falada pelas tribos bantos da Angola. Conforme nos diz, esse vocábulo, cuja forma 

corrompida, cetão, pode ter originado “sertão”, designava mato e, por influência portuguesa, 

passou a significar interior da Àfrica, ampliando-se, em seguida, “às extensões ignotas das 

novas terras” (TELES, 2002, p. 302). Mesmo esse estudo sobre a origem da palavra “sertão” 

não oferece uma tese única inquestionável sobre esse tema, mas pode, sim, mostrar-nos 

possibilidades mais consistentes do que uma leitura carregada de preconceitos.     

Percebemos a herança determinista no argumento sobre a origem da palavra “sertão”, 

que ele apresenta como resultado de uma economia comum às “raças indolentes dos 

trópicos”. Perspectiva que, também familiar a Euclides, atravessa o discurso do tradutor no 

tratamento de um lugar (trópicos) propício e determinante à formação de certa raça 

“indolente”, cuja “indolência” determinaria a forma econômica com que as palavras são 

pronunciadas. Esse pensamento já não tem mais espaço entre as reflexões contemporâneas. A 

justificativa dada para o surgimento da palavra “sertão” já não se apresenta como argumento 

lógico e verdadeiro. Mas nem precisaríamos assinalar o retrocesso desse fundamento para 

abalar qualquer pretensão de fala uma verdade verificável. O próprio tradutor indica o valor 

interpretativo da sua tese ao assinalar que ela não passa de uma especulação [racista] sua.  

O valor interpretativo não se resume à dedução da origem de “sertão”, mas se estende 

por toda sua tentativa de fazer um inventário dos significados dessa palavra e cercá-los no seu 

neologismo. Essa tentativa nunca resultará em uma total repetição que excluiria qualquer 

possibilidade de transformação. É apenas possível listar os significados que o tradutor 

percebeu no seu contato com o texto que, como em qualquer leitura, os sentidos deslocam-se, 

disseminam-se, transformando continuamente o original. A criação na língua de chegada do 

signo que considera intraduzível certamente repete algum traço do original, mas, também, diz 

outra coisa, modificando-o. Essa criação não modifica apenas o signo original, transforma 

também a língua de chegada. Sua tarefa tradutória atesta, então, o que Derrida escreveu: 

“nunca os textos traduzidos dizem a mesma coisa que o texto original. Sempre ocorre algo 

novo. [...] Além disso, a melhor tradução deve transformar a língua de chegada, quer dizer, 
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ser ela mesma escritura inventiva e, assim, transformar o texto” (DERRIDA, 1986, p. 12, 

tradução nossa)35. 

 Além da definição que elabora da palavra “sertão” em seu prefácio, o tradutor ainda 

inclui o termo criado em espanhol, “sertón”, no seu glossário – embora todos os outros termos 

nessa nota lexicológica figurem em português. Nesses dois espaços para conceituar a palavra, 

observamos o desconforto do tradutor diante da carência de informação para os leitores do 

texto de chegada. Não só em relação ao título, mas no decorrer da obra traduzida, escapam 

notas em que Garay explica termos, frases, afirmações que para ele necessitam de 

esclarecimentos na língua alvo, como se, supomos, as informações “por trás” dos trechos 

fossem evidentes para o leitor na língua original. A título de exemplo, quando Euclides faz 

referência a uma data de festa nacional, sem explicitar de qual comemoração fala, o tradutor 

elabora uma nota sobre esse dia festivo. Visualizemos o trecho original e a tradução seguida 

da nota explicativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                           
35

 “Nunca los textos traducidos dicen la misma cosa que el texto original. Siempre ocurre algo nuevo. [...] Por 
otra, la mejor traducción debe transformar la lengua de llegada, es decir, ser ella misma escritura inventiva, y 
así transformar el texto”. 

O comboio chegou ao alto da Favela a 13 de julho; e no dia subsequente 
convocados os comandantes de brigadas, na tenda do general Salvaget, 
enfermo do ferimento recebido em Cocorobó, concertaram sobre o assalto. 
O dia era propício: uma data de festa nacional. Logo pela manhã uma 
salva de vinte e um tiros de bala a comemorara. Os matutos broncos foram 
varridos cedo –  surpreendido –, saltando estonteadamente das redes e dos 
catres miseráveis – porque havia pouco mais de cem anos um grupo de 
sonhadores falara nos direitos do homem e se debatera pela utopia 
maravilhosa da fraternidade humana... (CUNHA, 1952, p. 397, grifo nosso) 

[...] La fecha era propicia: uma fiesta nacional9. Al romper el día una salva 
de veintiún cañonazos a conmemoraba. [...] porque hacía poco más de cien 
años, un grupo de soñadores habló de los derechos del hombre y se batió por 
la utopia maravillosa de la fraternidad humana... (CUNHA, 2012, p. 317, 
tradução Benjamín de Garay) 

9. Refere-se ao 14 de julho, o dia nacional da França em que se comemora a 
tomada da Bastilha (CUNHA, 2012, p. 361, tradução nossa)1. 
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 Apesar da clara referência a uma data relacionada à revolução francesa (porque havia 

pouco mais de cem anos um grupo de sonhadores falara nos direitos do homem... utopia 

maravilhosa da fraternidade humana), e do cálculo, “pouco mais de cem anos”, coincidir 

com o intervalo temporal entre a tomada da Bastilha e o dia narrado, Euclides não fala 

exatamente de qual “festa nacional” se trata. Por falar de um evento “nacional”, nós, leitores, 

poderíamos sugerir outra data que não fosse uma festa nacional francesa, e sim uma possível 

comemoração brasileira que tivesse perdido sua tradição nos dias atuais. Não ouvimos de 

Euclides sobre o dia da tomada da Bastilha, o tradutor é quem diz que se trata de tal a 

comemoração. Ele repete, assim, o autor, mas falando uma coisa a mais.  

 Na Nota preliminar do autor, um prefácio em que Euclides contextualiza o livro e 

expõe a intenção de denunciar um crime, Garay intervém com quatro notas explicativas que, 

somadas, formam um texto com dimensões quase equiparáveis ao prefácio.  A primeira nota 

toma forma de uma justificativa ao que o autor afirma ter “escusado apontar”, que foram as 

razões para ele ter assinalado a não-atualidade da história narrada. Vejamos o trecho do 

original e a nota que o tradutor insere a ele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante, este livro, que a 
princípio se resumia à história da Campanha de Canudos, perdeu toda a sua 
atualidade, remorada a sua publicação em virtude de causas que temos por 
escusado apontar. Demos-lhe, por isto, outra feição, tornando apenas variante 
de um assunto geral o tema, a princípio dominante, que o sugeriu. (CUNHA, 
1952, p. XI) 

1. Euclides escreveu a maior parte do livro enquanto trabalhava em São 
José do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo, na reconstrução 
da ponte de ferro destruída por uma correnteza.  O livro é anunciado 
logo no final da campanha de Canudos, em 1897, no Jornal do 
Comércio, com o título A nossa Vendéia. Esse mesmo título Euclides 
havia escolhido para os dois primeiros artigos que publica nO Estado 
de São Paulo, em 1897, em que comparava a rebelião de Canudos com 
a revolta dos camponeses populares contra a  Revolução Francesa, 
conhecida pelo nome francês “La Vendée”. Esse livro, que cedo se 
anunciava, demora, contudo, cinco anos para ser publicado: Os sertões 
aparecem finalmente em 1902, e a mudança do título é significativa 
devido à reviravolta ideológica de Euclides que se deu durante esses 
anos (CUNHA, 2012, p. 26, tradução nossa).1
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As intervenções tradutórias que exemplificamos, entre inúmeras outras, guiam-nos à 

provável insatisfação no ato de traduzir, a insaciável busca por todos os sentidos que se pode 

extrair do original, inclusive aqueles não ditos, “silenciados”, mas, para o tradutor, sugeridos. 

O tradutor quer “desvendar” o que as palavras originais não revelam nem guardam numa 

suposta presença imune à ação evanescente do tempo. Não lhe basta traduzir os sentidos que 

percebe na narrativa de Euclides, ele quer esclarecer o que julga obscuro, expor o que está 

“encoberto” e o que passaria despercebido aos olhos do leitor na língua alvo. Por mais 

plausível e cuidadosa que seja a atribuição de significados, nada garante que sua leitura do 

texto de Euclides seja inquestionável, embora possível e legítima.  

As notas explicativas, a solução criativa para o lugar intraduzível e as definições 

pontuadas pelo tradutor se revelam como esforços em apreender a totalidade impossível dos 

sentidos originais. A tarefa tradutória opera, desse modo, uma tentativa de tocar o original no 

seu lugar mais íntimo, onde ele se esconde e se esquiva.  Não obstante todo o esforço em 

tocar por completo a obra mestra de Euclides, o tradutor afirma não estar imune a defeitos e 

pecados. Persiste o sentimento de que alguma coisa, “silenciada” na escrita original, continua 

a faltar na tradução.  Esse silêncio que traduzimos como o segredo íntimo do texto, um 

“segredo inacessível ao qual nenhuma demonstração jamais será adequada” (DERRIDA, 

2007, p.323), é o que não se ouve em outra voz se não a do autor. É o que não se repete, o 

ponto em que a tradução encontra o seu limite. Limite que as palavras do tradutor atestam:  

 
Porque, não canso de repetir, a estridência de pedras aquecidas ao sol, que é 
a música dessa língua sonora do livro de Euclides da Cunha, não pode ser 
reproduzida pela orquestra do teatro lírico de um idioma cercado pelas 
academias. No mais, o que o tradutor deve ambicionar é o transporte do 
contorno da obra mestra, deixando a imaginação do leitor intuir a catarata de 
beleza que dentro desse contorno se encerra. É o que fiz (GARAY 1942, 
apud GOMES, 2006, p. 112, tradução nossa)36 37.  

 

                                                           
36

 “Porque, no me canso de repetirlo, la estridencia de piedras recalentadas ao sol, que es la música de este 
idioma sonoro del libro de Euclides da Cunha, no puede ser imitada pela orquestación del teatro lírico de un 
idioma ceñido por las academias. Cuando más, lo que ha de ambicionar  el traductor es el de transportar el 
contorno de la obra maestra, dejando que la imaginación del lector intuya la catarata de belleza que dentro de 
ese contorno se encierra. Es lo que he hecho”. 
 
37

 Vimos que, no estudo de Mitizi de Miranda Gomes (2006, p. 100-112) sobre a tradução dOs Sertões por 
Garay, voltado à questão da transferência cultural, há um outro prefácio, menos sucinto, do tradutor na edição de 
1942. Por não ter sido possível o acesso direto ao texto, apropriamo-nos dessa citação feita pela autora, uma vez 
que julgamos relevante para o presente argumento.  
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O tradutor testemunha, portanto, a impossibilidade de dizer “tudo” que (h)ouve no 

original. Há nele um segredo, um resto que não se deixa possuir e esgotar. Um resto que o 

tradutor ouve como uma “música” intangível e irreproduzível da escrita de Euclides. Na 

impossibilidade de tocar essa “música” silenciosa e reproduzi-la na sua língua, resta ao 

tradutor contorná-la, na medida do que isso é possível, e esperar que o leitor perceba nesses 

traços a “alma” do original, isso que transcende o corpo da escrita. 

Nesse depoimento final do tradutor, percebemos que, ao término da sua tarefa, persiste 

a percepção de compromisso não findado.  A relação com a língua e a escrita de Euclides se 

mimetiza a relação com uma cena traumática que demanda e, ao mesmo tempo, resiste à 

tradução em palavras. Os sertões, como texto que escapa, figuram um trauma para o tradutor 

que deve traduzi-lo e testemunhá-lo. Nesse sentido, seu projeto tradutório é, como o 

testemunho desse trauma na língua e na relação com o original, necessário e impossível. 

 

 

3.2.3 Eyewitness Testimony/Deposition by the translator  

 

 

Em 1944, é lançada a primeira tradução para o inglês do livro que narra a guerra de 

Canudos. A versão dispõe de uma introdução do tradutor Samuel Putnam e um glossário que 

provou ser imensamente útil para Elizabeth Lowe (2014), no seu projeto tradutório publicado 

em 2010.  Entre as duas traduções, percebemos aspectos que indicam diferentes leituras de 

um “mesmo” original que inevitavelmente produzem transformações. A segunda tradução 

propõe um retorno ao original na busca por sentidos não registrados na primeira tradução. 

Lowe promete retornar ao original e “resgatar” alguma coisa que a primeira tradução falhou 

em reproduzir. Mas, ao contrário do que se promete, atestamos na segunda tradução uma 

disseminação de sentidos e transformação do texto que provam ser inevitáveis. Na medida em 

que se tenta apreender e possuir o original, ele se desloca e se revela inapreensível. A nova 

tradução é mais um testemunho de que a língua não transporta sentidos puros e inteiros, nem 

dentro de uma mesma língua e muito menos, de uma língua à outra.  

Os depoimentos dos tradutores lançam luz sobre a árdua tarefa de traduzir a narrativa 

testemunhal de Euclides enquanto lutam com a diferença entre a língua do original e a língua 

de chegada. Enfrentam as palavras para traduzir Os sertões que, como um trauma, 

permanecem impenetráveis.  
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Na introdução de Putnam, inscreve-se sua impressão sobre a singularidade da 

linguagem d’Os sertões. Diferencia-a, inclusive, da linguagem empregada por Euclides em 

outras produções escritas sobre a Amazônia, que o tradutor julga ter certa exuberância 

tropical. Ele então descreve a escrita de Euclides da seguinte forma: 

 
Em outros momentos – na maior parte do tempo – sua prosa não é tropical, 
mas áspera, áspera como o próprio sertão; é nervosa, dramaticamente 
intensa, escultural como os montes do interior e caracteriza-se por uma 
resistência definitiva e brusca ao lirismo e uma ênfase no ponto que se revela 
angustiante e doloroso (PUTNAM, 1944, p. ix, tradução nossa)38. 

 

A intensidade dramática e a ênfase na angústia e na dor são percepções que 

evidenciam como a linguagem d’Os sertões afetou o tradutor. No seu contato com a escrita, 

ele testemunhou o ponto angustiante do qual fala. Notamos que o processo de tradução não se 

deu de forma branda e isenta de perturbações, mas atravessado por uma tensão entre tradutor 

e original.  

Retomando o tema da singularidade da obra, Putnam (1944) pontua a originalidade de 

Euclides em elaborar uma nova forma, um vocabulário e um estilo tão originais que não 

poderiam ser assimilados em qualquer molde até então conhecido. Os sertões surgem como 

um acontecimento nunca antes vivido e experimentado. Falar desse aspecto da obra, desse 

texto que já na sua língua é concebido como escrita original, fornece rastros da dificuldade 

vivenciada pelo tradutor em traduzir essa “originalidade”.  

A despeito do argumento comum entre alguns críticos sobre a intraduzibilidade d’Os 

sertões e a sua leitura que, na concepção deles, só deveria acontecer na língua original, 

Putnam, menciona a primeira tradução feita por Benjamín de Garay. Segundo Putnam, a 

tradução argentina é “uma valiosa contribuição para a causa do entendimento cultural nesse 

hemisfério e espera-se que uma tradução na língua inglesa possa servir ao mesmo fim” 

(PUTNAM, 1944, p. viii, tradução nossa)39.  O tradutor parece reconhecer a dificuldade e os 

limites da tradução de um original como Os sertões, mas reconhece também a importância e a 

necessidade de propagar na língua de chegada o conhecimento cultural inaugurado por 

Euclides. Sua tarefa tradutória se desenrola, portanto, entre os limites de traduzir e, assim, 

“universalizar” um texto marcado por sua singularidade, e as dificuldades de fazê-lo. 
                                                           
38

 “At other times – the greater part of the time – his prose is not tropical, but rugged, rugged as the sertão itself; 
it is nervous, dramatically intense, sculpturesque as the backland hills, and is characterized by a definite, 
brusque avoidance of lyricism and emphasis on the point of appearing overwrought and painful”. 
 
39

 “... a valuable contribution to the cause of cultural understanding in this hemisphere; and it is hoped that an 
Eglish-language translation may serve the same end”.  
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Movimento que se assemelha ao ato de testemunhar: a impossibilidade de repetir a 

singularidade de um acontecimento traumático e o apelo à tradução que o torne conhecido. 

O que se espera de uma segunda tradução numa mesma língua é uma maior 

“fidelidade”. A respeito disso, a autora da recente tradução para o inglês d’Os sertões,  

Elizabeth Lowe, fornece-nos importantes informações.       

Em ensaio sobre a necessidade da re-tradução, Lowe (2014), esclarece acerca das 

razões que justificam a tradução de obras numa língua para a qual já foram traduzidas. Na sua 

reflexão, não poderia faltar o relato da sua experiência ao re-traduzir Os sertões.  

A primeira justificativa para o trabalho envolve a proposta da editora Penguin Classics 

de promover um retorno ao original por meio de uma tradução mais “fiel” e, ao mesmo 

tempo, acessível ao leitor alvo. A expectativa da tradutora é de que a nova tradução 

recuperasse aspectos do texto de partida ou da “voz” autoral que a versão anterior “falhou” 

em reproduzir. Da mesma forma, seria de se esperar que a segunda tradução proporcionasse 

uma leitura mais acessível ao público contemporâneo.  

É evidente, em tal justificativa, a noção de tradução guiada pelo ideal de fidelidade 

como repetição. Por outro lado, ser fiel, nos termos desse comprometimento tradutório, não 

deve significar uma despreocupação com o leitor. Ele deve pesar em um dos lados da balança, 

concorrendo com o autor. Firma-se, então, um duplo compromisso ou uma promessa de 

fidelidade a mais de um40: àquele que chegou/escreveu antes, o autor, e àquele que está por 

vir, o leitor. 

Cabe indagar se essa dupla promessa de fidelidade é, no final das contas, uma missão 

possível ao traduzir Os sertões, escrita de um evento “ilegível”, nas palavras do próprio autor. 

Como Euclides expressa em carta a José Veríssimo, o livro constitui uma tentativa de “dizer a 

verdade sobre uma fase, ainda ilegível, da nossa história" (CUNHA, 1901 apud GALVÃO, 

2009, p. 200). Ou seja, Os sertões carregam, já em sua origem, aquilo que permaneceu 

ilegível para o autor, mesmo após seus esforços em traduzir e tornar legíveis os eventos que 

marcaram uma fase ainda sombria da nossa história. Euclides ambicionava dizer a “verdade” 

por trás da tragédia de Canudos e dar um diagnóstico a esse evento obscuro. Seu diagnóstico 

foi de que a campanha constituiu um crime. No fim, o que restou foi a certeza de que ela é 

uma mancha, uma ferida na história da jovem república, para a qual não há palavras capazes 

de traduzi-la de forma satisfatória. O original figura a tentativa incansável de Euclides para 

                                                           
40

 Aproprio-me do título Fidelidade a mais de um – merecer herdar onde a genealogia falta que reúne 
considerações feitas por Jacques Derrida (2005) acerca da tradução e da sua relação estreita com a 
desconstrução. 
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simbolizar a guerra no sertão. Ora, se o autor conclui que a fase permanece sombria e ilegível, 

ele testemunhou que não há, de fato, o lugar, a língua e as palavras exatas para traduzir o 

horror que presenciou. Se nem Euclides pôde sanar as dificuldades em traduzir essa ferida, 

tampouco seus tradutores poderiam fazê-lo. Os sertões carregam, assim, essa marca de 

ilegibilidade, esse rastro intocável.  

Há um grande repertório engendrado para traduzir e explicar o que, no fim, se manteve 

intraduzível/ilegível. A riqueza vocabular d’Os sertões resulta num intricado jogo 

interpretativo que assombra e, ao mesmo tempo, fascina pela forma poética em que estão 

organizados os termos carregados de erudição e, como tais, estranhos ao discurso comum. 

Somado à opulência de vocábulos científicos, eruditos ou regionais na frase poética, 

há outros traços estilísticos da escrita euclidiana que contribuem para que esta seja lugar 

próprio de uma leitura perturbadora e angustiante. Um deles é a existência de inúmeras linhas 

descrevendo ações de um sujeito que, quando não suprimido, surge no final do parágrafo. 

Ilustra essa marca o seguinte parágrafo que encerra o capítulo testemunhal depoimento do 

autor:  

 
 

 

 

 

No final do pensamento, separado por um travessão, está o elemento principal do qual 

se fala e sobre o qual desaba a sequência de adjetivos intercalados de pequenas justificativas.  

Com essa estrutura frásica invertida (verbo e sujeito), e a quebra antes do fim – fim adiado 

pelos três pontos – , chama a nossa atenção esse final, onde está aquilo que figuraria no início, 

numa lógica sintática comum. Em meio a uma sequência de informações sobre um sujeito 

ainda não revelado, miramos aquele elemento final, como quem vê um feixe de luz se 

destacando lá longe, ali onde lemos: “esta página sem brilhos”. 

Esse é um dos inúmeros casos em que atestamos uma certa complexidade e um teor 

poético dessa escrita afetada pelo trauma que Euclides testemunha. O fragmento exposto é 

índice de uma parcialidade que se deve reprimir no relato meramente histórico. É, portanto, 

traço estilístico da escrita literária de Euclides e, como tal, tão singular como sua assinatura e 

sua voz.  

Mas que entre os deslumbramentos do futuro caia, implacável e revolta; 
sem altitude, porque a deprime o assunto; brutalmente violenta, porque é 
um grito de protesto; sombria, porque reflete uma nódoa – esta página sem 
brilhos... (CUNHA, 1952, p. 507). 
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Essa singularidade do estilo e da “voz” é o que Lowe promete resgatar na sua 

tradução, ao mesmo tempo em que se compromete a tornar a narrativa mais acessível, ou seja, 

menos estranha ao público alvo. A tradução do parágrafo acima representa o quão desafiador 

foi cumprir sua dupla promessa:  

 

 
 

   

 

Segundo Lowe (2014) um dos aspectos “falhos” da tradução de Putnam, que os 

críticos Paula Straile and Earle Fitz apontam, é a despreocupação em transportar o estilo e a 

forma original. Se considerarmos a forma desse trecho, um exemplo de construção frásica 

recorrente na narrativa, percebemos que na tradução de Lowe, a forma permanece 

irreproduzível. Transportar a forma ou o estilo não é uma tarefa que dependa exclusivamente 

do tradutor. Como observamos no caso em análise, a língua de chegada é determinante na 

possibilidade de se reproduzir a forma, em que verbo e adjetivos antecedem o sujeito. 

Percebemos, também nesse trecho, que a tradutora necessitou acrescentar a seguinte 

informação: “of a bloodshed that we have seen being commited on this battlefield” (de um 

massacre que vimos ser cometido nesse campo de batalha). No trecho original fala-se de uma 

nódoa sem descrevê-la. A tradutora, portanto, modifica/transforma esse trecho. 

Considerando as dificuldades que a escrita original de Euclides deve impor ao leitor e, 

por conseguinte, ao tradutor, é pertinente questionar a da possibilidade de ser fiel ao rastro 

original inassimilável quando se espera do tradutor a entrega de um texto legível na língua de 

chegada. Inassimilável na medida em que o texto escapa incessantemente ao desejo quimérico 

do tradutor de possuí-lo, como atesta o tradutor francês Seel (2002).  Desde já, percebemos a 

impossibilidade da dupla fidelidade com a qual Lowe está endividada. 

Antes da impossibilidade de ser duplamente fiel, já é problemático falar de uma 

fidelidade ao original. O que está em jogo no compromisso de Lowe é mais a preocupação 

com a forma que o cuidado de transmitir o “mesmo” sentido. É, justamente, a reprodução da 

forma o que constituiu grande inquietação na tarefa tradutória de Lowe. Como é possível falar 

de uma fidelidade à forma quando a primeira coisa que não resiste à tradução é justamente a 

Let this simple passage be read in the bright light of the future. It is not 
brilhant. It is not written in elevated language, because the subject is 
depressing. It is a blunt and angry cry of protest against the dark stain of 
bloodshed that we have seen being commited on this battlefield (CUNHA, 
2010, p. 435, tradução Elizabeth Lowe). 



 

102 

 

forma? A forma que é o corpo do texto, isto é, o conjunto de significantes através do qual o 

texto fala, é aquilo mesmo que passa por uma transformação radical. Ainda assim, a tradutora 

preocupa-se em transportar a forma apenas possível na língua original. Considera um 

“problema” na tradução existente a aparente despreocupação com a forma. É imposta à nova 

tradução, portanto, a tarefa impossível de entregar uma reescrita mais “fiel” nesse sentido. 

Antes de se pensar na possibilidade de uma reescrita mais fiel ao original em relação à 

forma, é importante saber onde, exatamente, a tradução existente o “traiu”. Tal premissa 

parece ter guiado Lowe quando decidiu partir da busca por uma voz n’Os sertões que a versão 

de Putnam não havia conseguido revelar na íntegra. Nesse sentido, a tradutora parece 

pretender testemunhar (para) uma voz original que talvez não tenha sobrevivido na tradução 

de Putnam. 

No decorrer da sua reflexão, ela pontua algumas descobertas feitas durante essa fase 

analítica da sua tarefa. Entre elas, uma atenção especial é dada ao aspecto ambivalente da 

obra, oscilante entre passagens poéticas de grande valor emotivo e uma escrita 

pretensiosamente imparcial de um correspondente de guerra. Esse estilo intergenérico, que a 

tradutora promete recriar, é algo que ela não viu reproduzido na versão de Putnam que, como 

insiste, enfatiza mais o conteúdo em detrimento do estilo.  

A percepção de Putnam acerca do original justifica essa ênfase no conteúdo. 

Comparando Euclides a Machado de Assis, Putnam assinala que o autor d’Os sertões, 

diferente do seu contemporâneo, atém-se mais ao conteúdo que à forma. Mas isso não quer 

dizer que há já uma despreocupação total com a forma. Na concepção de Putnam, Euclides 

traz brilhantemente à tona o problema de “como alcançar uma síntese artística do rico 

conteúdo social que seu país oferece-lhe” (PUTNAM, 1944, p. vii, viii, tradução nossa)41. 

Se para o primeiro tradutor o mais essencial n’Os sertões são os assuntos, as questões 

sociais e o relato da guerra de Canudos que Euclides foi pioneiro em tratar com tanta 

profundidade, para Lowe o aspecto relevante seriam a linguagem e o estilo de Euclides que 

culminam no traço intergenérico da narrativa, oscilante entre a literatura e a ciência.    

Lowe, portanto, afirma ter encontrado uma escrita euclidiana que não aparecem na 

versão de Putnam. Entretanto, esse estilo ao qual a tradutora se refere como “a voz autoral”, é 

algo que ela percebe e vê no original, é o que surge na sua experiência como leitora e 

tradutora. Não é possível traduzir aquilo que não se percebe, como não é possível testemunhar 

o que não se presenciou.  

                                                           
41 “... how to achieve an artistic synthesis of the rich social content which his country affords him”.  
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Além disso, muitos traços que Lowe pontua como característicos da escrita de 

Euclides e marcas do seu estilo, não podem ser repetidos na sua língua. A maior parte deles 

são de ordem sintática, o que torna ainda mais difícil uma reprodução, visto que as leis 

sintáticas do português divergem significativamente daquelas que regem a frase na língua 

inglesa. A título de exemplo, a tradutora aponta como parte constituinte de um estilo 

euclidiano a recorrência de elipses, das supressões de elementos componentes da frase. As 

elipses, raras em textos científicos e recorrentes na linguagem estética, chamam atenção para 

si, intensificam, segundo a tradutora, o efeito dramático n’Os sertões. A extinção delas na 

tradução de Putnam é vista como uma grande fraqueza. Todavia, como suprimir elementos 

que as leis da língua de chegada não permitem suprimir? A diferença entre as línguas constitui 

um obstáculo intransponível para a promessa de fidelidade. A materialidade do texto, os 

significantes e a forma como se organizam é o que não se pode repetir e resgatar na tradução. 

Como nos diz Derrida (2007), traduzir sempre implicará produzir uma violência no corpo 

poético.   

Outro momento em que observamos essa violência no corpo, que é também a sua 

transformação pela tradução, aparece na última página da narrativa, no capítulo intitulado 

Duas Linhas:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

É que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os cri- 
mes das nacionalidades... (CUNHA, 1952, p. 543). 

The trouble is that we do not have a Maudsley for acts of mad- 
ness and crimes on the part of nations... (CUNHA, 1944, p. 479, 

tradução Samuel Putnam). 

It is truly regrettable that in these times we do not have a 
Maudsley, who knew the diference between good sense and in- 
sanity, to prevent nations from commiting acts of madness and 

crimes against humanity. (CUNHA, 2010, p. 465, tradução Elizabeth 
Lowe) 
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É possível perceber como as leituras de cada tradutor estão marcadas nas traduções, 

culminando na disseminação do original. O que se apresenta na forma de uma linha e meia no 

texto de partida e na tradução de Putnam, transforma-se em mais de três linhas de palavras na 

versão de Lowe. Buscamos reproduzir aqui o trecho tal como nas versões consultadas. Na 

versão de Lowe, há uma extensão do texto e informações que não vemos no original, mas que 

pode ter sido resultado de uma incorporação da nota de rodapé. Esta, que foi excluída na 

tradução recente, remete à página 134, em que Euclides, a despeito da personalidade de 

Antônio Conselheiro, menciona o psiquiatra inglês Maudsley: “a sua frágil consciência 

oscilava em torno dessa posição média, expressa pela linha ideal que Maudsley lamenta não 

se poder traçar entre o bom senso e a insânia” (CUNHA, 1952, p. 134). Na página indicada na 

nota de rodapé Euclides reforça que o psiquiatra lamenta não ser possível traçar uma linha, 

isto é, marcar o limite entre bom senso e insânia. Lowe, por sua vez, escreve, em meio ao 

capítulo Duas linhas (Two lines), que Maudsley era “quem sabia a diferença entre bom senso 

e insânia” (who knew the diference between good sense and insanity). Essa é a transformação, 

não só na forma, mas no sentido original que chamou nossa atenção.  

A tradutora que se comprometeu a “resgatar” uma voz no original e prestar-lhe 

fidelidade não fez senão transformar, fazer o que Euclides não fez. Sabemos, desde já, que 

transformações são inevitáveis no processo tradutório, uma verdade que se sobressai mesmo 

na tarefa do tradutor que refuta tal condição. Aqui, se marca a tensão presente no processo 

tradutório, que, conforme Derrida (2005a), constitui a própria tradução: “uma tensão entre a 

estratégia de transformação da língua de chegada, de um lado, e a fidelidade quase sagrada, de 

outro” (DERRIDA, 2005a, p. 196).  

O desejo utópico de apropriar-se do original, de uma voz supostamente presente nele e 

reproduzi-la de forma idêntica encontra a resistência do original em se deixar possuir, 

deslocando-se continuamente e proporcionando ao leitor/tradutor sempre novas descobertas. 

Nesse sentido, o original toma a forma de um trauma, na medida em que este se caracteriza 

por resistir à representação total, que é, afinal, uma tradução, na língua, da ferida, do trauma, 

da angústia que escapa às palavras. Ao mesmo tempo, como argumentamos em páginas 

anteriores, há a necessidade do testemunho desse trauma, o que moveu o testemunho de 

Euclides sobre uma ferida na nossa história. A realidade traumática da qual o autor foi 

testemunha demandou a tentativa da sua introjeção e assimilação na “rede de significantes”, 

apelou, portanto, à tradução que constituiu Os sertões. Esse, assim como a realidade 
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traumática que o constitui, resiste e, paradoxalmente, apela à tarefa do tradutor. Nessa tensão 

entre necessidade e impossibilidade de repetição de um trauma ou d’Os sertões, ele se 

transforma. As duas traduções para uma mesma língua dão testemunho dessa transformação e 

a última tradução, com a promessa de fidelidade e semelhança, é testemunho do que 

Benjamin (1996) atestou na sua experiência de tradutor e deixou como legado para aqueles 

que se debruçam sobre o traduzir: “em sua continuidade vital (...) o original se modifica” 

(BENJAMIN, 1996, p. 293). 
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4. ÚLTIMAS LINHAS OU A PROMESSA DE UM FECHAMENTO 

 

 

“Fechemos este livro”, diria Euclides, narrando os últimos dias de Canudos e 

anunciando a promessa de um fechamento infindável: “Forremo-nos à tarefa de descrever os 

seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre 

profundamente emocionante e trágica” (CUNHA, 1957, p. 541). 

Na impossibilidade de descrever e enlutar as mortes testemunhadas, não resta outra 

coisa ao autor senão encriptá-las nessa página “sem brilhos”, guardá-las nessa sepultura 

secreta, nesse monumento de um trauma, de uma ferida que não cicatriza. Trauma e ferida de 

Euclides que os tradutores precisam e prometem repetir na sua língua. Entretanto, o 

testemunho desse trauma, que é também o testemunho de um segredo, repete a 

impossibilidade de trazê-lo a uma presença plena nas palavras, em Euclides e em suas 

traduções. Presença impossível desde a origem, desde a primeira tentativa de tornar algum 

sentido presente nesses “últimos momentos” de escrita.  

A inevitável separação entre o momento que se quer arquivar e sua escrita é condição 

própria da língua, que não repete um acontecimento sem se render à deriva de infinitas 

leituras transformadoras. É nesse sentido que as palavras não traduzem tudo, e, ao mesmo 

tempo, “extradizem, sobredizem, [...] mas deixam de fora a dor, a grande dor silenciosa de 

nem tudo poder dizer” (BEATO, 2009, p. 179). A tradução na língua nunca acontecerá até o 

fim, alguma coisa permanecerá silenciosa e secreta.  Tal é a limitação que testemunhamos na 

nossa relação traumática com a língua.   

Em sua obra, Euclides dá testemunho desse trauma no momento mesmo em que tenta 

traduzir a morte do outro. Repetir esse testemunho é compromisso tradutório necessário e 

infindável. É o que busca o tradutor, no momento em que sua busca é interdita e condenada a 

permanecer prometida. Dois obstáculos se sobressaem nos depoimentos dos tradutores: a 

diferença irreconciliável entre as línguas e a impossibilidade de estancar a disseminação, a 

modificação e o deslocamento contínuo do original. 

Escapando à apropriação desejada pelos tradutores, Os sertões proporcionam na 

leitura a experiência de um segredo, mas, também, de um trauma no resto inassimilável e 

intraduzível que perturba o projeto tradutório e ameaça a sua realização. 

Na teoria psicanalítica, vimos que a noção de trauma se sustenta no seu aspecto 

transgressor em relação à representação. A experiência traumática tende a minar a 
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possibilidade da sua simbolização por meio de significantes, desses elementos que constituem 

a língua. Por outro lado, só é possível apreender algum significado do evento traumático 

através da sua tradução em palavras. Tradução que não acontecerá até o fim, barrada pela 

natureza violenta e destruidora do trauma. Restará sempre, “um ‘demais’, um excesso, um 

enorme excedente que invade a estrutura psíquica e não pode ser contido pelo significado”42 

(BOHLEBER, 2010, p. 97. Tradução nossa). 

A cena do trauma pressupõe, portanto, um resto, um excedente para o qual qualquer 

tentativa de representação se mostrará insuficiente. Um resto intocável é também o que se 

impõe na relação do tradutor com o texto original. É nesse ponto intocável e interdito que 

quer chegar o tradutor. Derrida (2002, p. 51, 52) nos diz dessa pulsão pelo resto:  

 

Existe o intocável e nesse sentido a reconciliação [entre as línguas 
envolvidas na  tradução] é somente prometida. [...] O sempre intacto, o 
intangível, o intocável [...], é o que fascina e orienta o trabalho do tradutor. 
Ele quer tocar o intocável, o que resta do texto quando dele se extraiu o 
sentido comunicável (ponto de contato, lembre-se, infinitamente pequeno), 
quando se transmitiu o que se pode transmitir”. 

 

A angústia tradutória persiste nesse resto do original que não pode ser assimilado, que 

marca o limite da tradução. Angústia que atormenta também quem experimenta um trauma e 

se compromete a dizê-lo e traduzi-lo. A tradução do trauma, disso que concluímos ser da 

ordem do intraduzível, encontra sua possibilidade, sua única possibilidade, no testemunho. 

Mas essa possibilidade concorre com a intraduzibilidade do trauma. É nessa economia de uma 

não plenitude que as testemunhas comunicam a cena insuportável. A essa mesma economia, 

ou, como quer Derrida, a esse mesmo double bind, está destinado o tradutor.  

O trauma e o original impõem ao sobrevivente e ao tradutor como sobrevivente 

alguma coisa da ordem do silêncio. Silêncio que, no entanto, deixa um rastro assimilável, 

iterável. Rastro a partir do qual o texto é repetido, e, ao mesmo tempo, disseminado. Nessa 

abertura do original, parafraseando Seel (2002), a tradução defronta-se com sua 

impossibilidade, se não pode dizer “o mesmo”, deve contentar-se em sugerir.  

As traduções que compõem o corpus desta pesquisa dão testemunho dessa 

disseminação do original, disso que impede que o original continue “o mesmo” em outra 

língua. De fato, ele não é mesmo nem na sua origem, desde lá, se transforma, amadurece e 

adquire novos sentidos (BENJAMIN, 1996). 

                                                           
42

 “… a ‘too-much’, excess, a massive surplus, which breaks through the psycho structure and cannot be 
‘contained’ by meaning.”  
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Traduzir na escrita, ou em outra língua, uma experiência singular e não poder garantir 

a conservação desse instante único é também o que marca a nossa experiência traumática com 

a língua. A ruptura com um instante único que se deseja arquivar na escrita inaugura uma 

ferida, implica um trauma e uma luta com as palavras para traduzir o que, no final, a língua 

não dá conta em dizer.  

Nos testemunhos dos tradutores em torno da experiência de traduzir Os sertões, 

percebemos o peso do compromisso não findado. A relação com a língua e a escrita de 

Euclides se apresenta como a relação com uma cena traumática que demanda e, ao mesmo 

tempo, resiste à tradução em palavras. Por outro lado, o original demanda a tradução e o 

tradutor é intimado a resolver a “ausência” do original na sua língua. Através da tradução, o 

original teria a chance de (sobre)viver fora da língua em que foi concebido.  Sua sobrevida, 

contudo, não pode ser assegurada senão pela transformação radical no corpo da escrita. Em 

outras palavras, após a sua “morte” orgânica, a perda do corpo, Os sertões podem sobre-viver 

nos corpos forjados por seus tradutores,  testemunhas privilegiadas da perda do corpo da 

língua original. Os tradutores são os únicos que podem e devem trabalhar a morte do corpo da 

língua original. O tradutor precisa fazer o trabalho de luto que não é dado a nenhum outro 

leitor da obra original. Esse tradutor precisa simbolizar a morte e a perda do corpo que ama, 

conhece, lê e decifra. Esse amor ao texto original é o que move o tradutor a dar-lhe sobrevida 

que deve, ao mesmo tempo, ser a prova testemunhal de sua morte.  Os leitores do texto 

traduzido não testemunham a morte do original, nem, provavelmente, percebem que há um 

corpo (original) encriptado no texto de chegada.  

Como sobrevivente da trama tradutória, o tradutor testemunha, na sua língua, o que 

Euclides não pôde, nela, contar. A sua tradução funciona, portanto, como o testemunho 

através do qual a história da guerra de Canudos sobrevive na língua de chegada.  

Essa tese que aqui ofereço à leitura e julgamento dos meus leitores/interlocutores, é 

também um ato testemunhal uma vez que traz a promessa e o comprometimento de dizer a 

verdade sobre o que que testemunhei nas leituras d’Os sertões, das suas traduções e dos 

testemunhos dos tradutores. Ao assinar esse testemunho, inauguro a ruptura com a minha 

presença, inscrevo a possibilidade da minha morte ou a iminência da minha ausência absoluta. 

Mas, antes de me ausentar, eis o apelo de uma testemunha:  

 
eu juro falar a verdade, [...] isso é verdade na medida 
em que qualquer um em meu lugar, naquele instante, 
teria visto [lido] ou ouvido, ou tocado a mesma coisa, 
e poderia repetir [...] a verdade do meu testemunho. 
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