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“[...] eu não tenho senão uma língua e ela não 

é minha, a minha própria língua é-me uma 

língua inassimilável. A minha língua, a única 

que me ouço falar e me ouço a falar, é a 

língua do outro.” 

Jacques Derrida 



RESUMO 

 

 

Ao adentrar em sua tarefa, o tradutor sempre estará diante de uma promessa, a partir do 

contrato realizado ele e o original. Esse contrato pressupõe a apropriação de todos os sentidos 

e significados que supostamente estavam dados desde a obra que ele busca traduzir. A partir 

disso observamos que, o tradutor comete perjúrio ao prometer algo, que não pode garantir: a 

pureza dos significados que se apresentam em sua travessia tradutória. Com base na 

perspectiva desconstrutivista de Jacques Derrida, tomando a sua discussão sobre a tradução, a 

tarefa do tradutor e a representação, investigamos como o tradutor representa o Outro no 

contexto da tradução, levando em conta as peculiaridades da língua roseana, especificamente 

a grandeza e a significação do sertão, na obra  The Devil to Pay in the Backlands (1963) / 

Grande Sertão Veredas (1956). Evidenciamos que a desconstrução, a tradução e a 

representação possuem uma forte ligação, a partir do momento que em que a desconstrução 

permite uma melhor percepção de ambas. Ressaltamos também que, no momento em que se 

torna perceptível a inexistência de um mundo Ideal e o distanciamento da representação como 

mimese, como cópia de um modelo padrão existente, há o reconhecimento do constante 

encadeamento de significados que, envolve as línguas e também o processo tradutório. Tal 

consideração leva a tradução a se travestir de representação, fazendo com que o tradutor 

busque não só transformar, mas representar o Outro com o objetivo de cumprir a sua tarefa. 

Essa necessidade de delinear o Outro, a partir de estereótipos, aspectos ideológicos, culturais 

e políticos nos leva a noção de “Tradução como representação do Outro”. Essa relação tão 

próxima da tradução com a representação é perceptível em toda tradução, e ainda mais visível 

na tradução do sertão roseano. O sertão expõe a desestabilização da tradução, quando 

apresenta a diversidade de seus significados, inicialmente na sua própria língua, a língua 

portuguesa. Não há como definir sertão em português. Nesse sentido, traduzir sertão, leva os 

tradutores, a todo o momento, a uma representação, uma apresentação do sertão, de um sertão, 

dos sertões presentes na obra de Rosa. Na sua tradução eles, os tradutores, deixam 

transparecer a grandeza e significação do sertão a partir das soluções que apresentam, por 

exemplo, quando traduzem sertão por backlands, ou simplesmente eliminam a palavra. 

Traduzir o sertão, a partir da língua de Guimarães Rosa, expõe a tarefa do tradutor e todas as 

suas travessias e encruzilhadas, que se apresentam para ele, envolvendo-o num verdadeiro 

redemoinho.  

 

Palavras-chave: Tradução; Tarefa do Tradutor; Representação; Grande Sertão: Veredas. 

  



ABSTRACT 

 

 

When engaging in his/her task, the translator will always be faced with a promise from the 

contract made between him/herself and the original. This agreement assumes the ownership of 

all the meanings that were, supposedly, given in the work he seeks to translate. From this we 

see that the translator commits perjury to promise something which can not be guaranteed: the 

purity of the meanings which are in their translational crossing. Based on Jacques Derrida's 

deconstructive perspective, considering his discussion of the translation, the translator's task 

and representation, we investigated how the translator represents the Other in the context of 

the translation, taking into account the peculiarities of the Rosean language, specifically the 

greatness and the significance of the sertão, in the work The Devil to Pay in the Backlands 

(1963) / Grande Sertão Veredas (1956). We showed that deconstruction, translation and 

representation have a strong connection, from the moment in which the deconstruction allows 

a better perception of the other two. We also emphasize that, by the time when the inexistence 

of an ideal world and the distance of representation as mimesis become noticeable, as a copy 

of an existing standard model, there is the recognition of the constant thread of meanings in 

the languages and also in the translational process. This consideration leads the translation to 

cross-dress as representation, making the translator try not only to transform, but to represent 

the Other while seeking to fulfill his/her task. This need to outline the Other from stereotypes, 

from ideological, cultural and political aspects leads to the notion of "translation as a 

representation of the Other." This close relationship between translation and representation is 

evident in every translation, and even more visible in the translation of the Rosean sertão. The 

sertão exposes the destabilization of translation, when presenting the diversity of its 

meanings, initially in it's own language, Portuguese. It is not possible to define sertão in 

Portuguese. In this sense, translating sertão leads the translators, all the time, to a 

representation, a presentation of the sertão, of one type of sertão, of the sertão presented in 

the work of Rosa. In their translations, they show the greatness and significance of the sertão 

through the solutions presented, for example, when translating sertão by backlands, or simply 

by eliminating the word. The process of translation of the sertão, from Guimarães Rosa's 

language, exposes the translator's task and all its crossings and crossroads, wrapping them in a 

real whirlwind.  

 

Keywords: Translation ; Translator's Task; Representation; Grande Sertão: Veredas. 

 

  



SUMÁRIO  

 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................  9 

 

1. NAS TRAVESSIAS DA TRADUÇÃO.............................................................................. 13 

1.1 Desconstrução e Tradução................................................................................................. 13 

1.2 Tradução e a tarefa do tradutor.......................................................................................... 19 

1.3 As cartas entre a tradutora e o autor: um contrato de fidelidade impossível.............. 26 

 

2. A REPRESENTAÇÃO NA ENCRUZILHADA: DESCONSTRUÇÃO, TRADUÇÃO, 

REPRESENTAÇÃO DO OUTRO.......................................................................................... 31 

2.1 Desconstruindo a noção de representação......................................................................... 32 

2.2 Tradução e Representação do Outro.................................................................................. 38 

 

3. O SERTÃO NO MEIO DO REDEMOINHO....................................................................... 48 

3.1 De Grande Sertão: Veredas para The Devil to Pay in the Backlands............................... 48 

3.2 Veredas do Sertão.............................................................................................................. 51 

 

4.“AQUI PODIA PÔR PONTO”: A ILUSÃO DE UMA CONSIDERAÇÃO FINAL.......... 67 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 71 

 

ANEXO - “MIRE VEJA”: VESTÍGIOS DO SERTÃO.......................................................... 74 

  



 

9 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Só um começo. Aos pouquinhos, é que a gente 

abre os olhos [...]. 

 

Just a beginning. It is little by little that we open 

our eyes […]. 

 

João Guimarães Rosa 

 

 

Uma introdução sempre nos coloca diante de uma suposta origem, de um começo, 

uma ideia aparente de dar início, de apresentar algo que já começou desde sempre. Ela nos 

coloca diante do dizer primeiro, como se pudéssemos levar aos leitores a uma compreensão 

total de tudo o que mencionamos em cada palavra, linha, parágrafo. Essa necessidade de um 

ponto de partida e, também de uma total apreensão daquilo que é exposto ao introduzir, 

proporciona certo desconforto principalmente quando nos propomos a transitar pelos 

postulados apresentados por Jacques Derrida (2000) acerca da desconstrução, que proporciona 

o deslocamento, a dessedimentação de tudo aquilo que pressupõe uma origem dada, um 

centro definido. Mesmo questionando as fronteiras que a delimitam, Derrida aponta para a 

necessidade de transitar pelas premissas de uma tradição metafísica. Sendo assim, não 

podemos fugir de um começo, há a necessidade de introduzir.  

Jacques Derrida promoveu e ainda promove, a partir do pensamento da desconstrução, 

questionamentos que contribuíram também para uma melhor compreensão da escrita, bem 

como proporcionou deslocamentos de noções como da tradução e, consequentemente, da 

tarefa do tradutor. Desde as suas primeiras obras, o filósofo coloca sob suspeita os conceitos 

preconizados pela metafísica ocidental, confrontando uma tradição logocêntrica que 

posicionava a escrita como secundária, que até então existia apenas para representar a fala. 

Todos esses questionamentos propostos por Derrida nos levam a um modelo de linguagem 

que apresenta a língua vinculada a um sujeito e às circunstâncias em que se dá a apropriação 

da língua. Desse modo, ao pensar em tradução deve-se considerar também o processo de 

apropriação de uma língua, na tentativa de compreender a escrita tradutória.  
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Pode-se pensar, então, a tradução a partir do pensamento da desconstrução uma vez 

que existe, segundo Derrida, uma afinidade entre ambas. Sendo assim, o filósofo aponta para 

a tradução como transformação, segundo ele (1999, p.62) “[...] a melhor tradução deve 

transformar a língua de chegada, isto é, ser ela mesma escritura inventiva, e assim transformar 

o texto [...]”. Ao traduzir, o tradutor se depara com a necessidade e impossibilidade de dar 

conta de um sentido completo, de dizer o mesmo que diz a obra nomeada original. O tradutor 

além de traduzir necessita representar o Outro, a partir de uma promessa realizada entre ele e 

o original. 

Dessa perspectiva teórica, podemos, então, levantar perguntas sobre como traduzir o 

idioma de Riobaldo, protagonista de Grande Sertão: Veredas (1956), escrito por Guimarães 

Rosa. O que acontece quando traduzimos de uma língua a outra e, particularmente, quando se 

traduz a complexidade da língua roseana? A leitura do romance de Rosa nos leva a um 

universo de vocábulos, de personagens, personalidades, culturas, lugares e deslugares. 

Guimarães Rosa é sempre notável pela sua linguagem que transcende a própria língua 

portuguesa, expondo assim à complexidade e peculiaridade da sua língua e assinatura.  

 Elencamos a tradução da obra roseana para o inglês, The Devil to Pay in the 

Backlands, publicada em 1963 nos Estados Unidos, traduzida por Harriet de Onís e James 

Taylor, para responder tal questão. Já destacamos aqui o título dessa tradução, que nos coloca 

diante da tradução do Outro, da tradução como representação do Outro, antes mesmo de 

adentrarmos pela narrativa de Riobaldo. Ao realizar a sua tarefa, os tradutores fazem 

referência ao subtítulo do romance original, “o diabo na rua, no meio do redemoinho...”. 

Afirmamos isso a partir do momento em que observamos a presença da expressão The devil to 

pay, selecionada pelos tradutores em sua tradução. Tal expressão seria o mesmo que dizer 

There was a lot of problems, que traduzindo significaria: muita confusão, muitos problemas. 

Dessa maneira, podemos ressaltar de forma introdutória, a tentativa de dar conta de todo o 

contexto da narrativa apresentada no romance roseano. Nosso propósito não está em qualificar 

a tradução, pois para tal avaliação, precisaríamos responder a indagação que não só perpassa 

pelos tradutores da obra, mas também por seus leitores: O que é Grande Sertão: Veredas? 

Será possível responder essa questão? 

Já nos colocamos aqui diante da impossibilidade e possibilidade da tradução, diante da 

transformação, diante da representação do Outro e da sua língua. No momento em que o 

tradutor anseia pelo Outro, ele vai transitar não só pelas travessias da tradução mas também 

pela encruzilhada da representação, uma vez que sua tarefa o leva a atravessar culturas, 
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ideologias, questões políticas, sempre na tentativa de reinventar o assim dito original. Assim, 

com base na perspectiva desconstrutivista de Jacques Derrida, tomando a sua discussão sobre 

a tradução, a tarefa do tradutor e a representação, este estudo investiga como o tradutor 

representa o Outro no contexto da tradução, particularmente no que se refere à representação 

do sertão roseano na língua inglesa. 

Guimarães Rosa apresenta ao leitor um sertão marcado por paisagens e personagens 

peculiares a partir de uma língua portuguesa, que exige, até mesmo, uma tradução no seu 

próprio interior. A partir da sua escrita inovadora, o leitor vai se deparar muitas vezes com 

uma estranheza no interior do próprio português.  Ao se confrontar com o romance roseano o 

tradutor necessita dar conta de toda uma multiplicidade de sentidos na qual a obra está 

inserida, traduzindo não só a língua, mas um mundo particular e universal exposto por um 

sertão que vai além de uma localização geográfica.  

Ao intervir, o tradutor transita entre o traduzível e o intraduzível. O tradutor busca 

realizar muito mais do que uma simples cópia, mas transformar um texto em outro sem perder 

o seu sentido completo, mesmo diante da inexistência de tal sentido. O processo de 

representação do Outro começa a ser perceptível a partir dos recursos apresentados pelo 

tradutor que, ainda, tem de lidar com vocábulos a serem traduzidos, como já dissemos, dentro 

do próprio português, bem como se apropriar da língua do Outro. Investigamos, assim, as 

soluções apresentadas pelo tradutor e os sentidos, produzidos na língua estrangeira, bem como 

buscamos ampliar as discussões sobre a intervenção do tradutor e as estratégias utilizadas por 

ele para realizar a representação do Outro e da sua língua considerando a complexidade da 

obra de Rosa e, principalmente a complexidade da tradução da língua do Outro para os 

estudos contemporâneos da tradução, que visam dimensionar o papel do tradutor como 

produtor de sentidos e, ainda, levando-se em conta o campo dos estudos desconstrutivistas e 

sua forte ligação com os estudos da tradução. 

A relevância deste estudo se encontra em verificar como a tradução para o inglês dá 

conta das peculiaridades da língua roseana e como o tradutor lida com os limites linguísticos, 

pragmáticos, culturais na passagem de uma língua a outra, mais especificamente do português 

para o inglês. E, principalmente abordar a tradução como um processo representativo do 

Outro, visto que estudos a partir dessa perspectiva ainda são pouco encontrados.  

No primeiro capítulo realizamos uma reflexão acerca do pensamento da desconstrução 

de Jacques Derrida e sua afinidade com a tradução. A partir dos postulados derridianos, 

apresentamos tal afinidade que enriqueceu e, ao mesmo tempo, desmistificou os estudos da 
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tradução, uma vez que não é mais possível pensar em tradução sem transitar pela 

desconstrução, pelas desconstruções. Tal aproximação refletiu obviamente na tarefa do 

tradutor, que diante da sua missão estará sempre diante de um sentido que escapa, que não 

estava dado desde a suposta obra de partida. Sendo assim, ao se deparar com o original, o 

tradutor realiza uma promessa, um pacto que não pode cumprir. A partir do perjúrio realizado 

por aquele que traduz, podemos apontar para a correspondência entre Guimarães Rosa e, uma 

das tradutoras de The Devil to Pay in the Backlands, Harriet de Onís, que ao se aproximar do 

autor do romance tenta se apropriar de uma língua que não é sua, tentando garantir a 

fidelidade de um contrato impossível de se realizar por completo, na sua totalidade. 

No segundo capítulo, evidenciamos o caráter flutuante da representação apresentada 

como cópia de um mundo Ideal. A mimese, apresentada inicialmente por Platão, aponta para 

uma representação que seria capaz de reproduzir fielmente, a partir de uma verdade dada. 

Porém, ao mesmo tempo, em que o filósofo grego direciona a mimese, como uma cópia 

perfeita de um mundo inteligível, deixa transparecer, assim como Aristóteles, a sua natureza 

ambígua. Nesse sentido, apresentamos a representação, como representação da representação, 

pois o representar sempre pressupõe uma apresentação, algo novo. Representar também é 

transformar. Sendo assim, a tradução e a representação caminham pela mesma trajetória, uma 

trajetória que visa dizer o Outro atravessando ideologias, culturas, línguas. Isso nos leva para 

a noção de “Tradução como representação do Outro”. 

No capítulo seguinte, nos deparamos então, com o redemoinho em que o sertão se 

encontra, que envolve os tradutores da obra roseana, em sua tarefa. Dizer sertão já teria a sua 

dificuldade desde o início, desde a própria língua portuguesa. Apresentamos tal dificuldade a 

partir de um estudo comparativo entre a obra Grande Sertão: Veredas e sua tradução para o 

inglês The Devil to Pay in The Backlands, tomando trechos escolhidos em torno da temática: 

a grandeza e significação do sertão, para averiguar o processo de representação do Outro e da 

sua língua a começar dos recursos apresentados pelo tradutor, tomando como base a 

representação do sertão. Por fim, apresentamos os trechos selecionados durante a nossa 

travessia pelo sertão roseano. 
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1 NAS TRAVESSIAS DA TRADUÇÃO  

 

 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

 

I mean, the truth is not in the setting out nor in 

the arriving: it comes to us in the middle of the 

journey. 

 

João Guimarães Rosa 

 

 

 Iniciamos a nossa travessia caminhando em meio ao labirinto da desconstrução que se 

apresenta para nós sem uma origem e sem um fim, mas como nos diz Guimarães Rosa, “no 

meio da travessia”. Propomos trafegar pela desconstrução, pelos seus deslocamentos e 

descentralizações, por caminhos que nos levam a muitos questionamentos, para pisarmos, 

então, no solo da tradução, até então muito bem estabelecido por uma tradição logocêntrica. 

Intentamos apresentar a afinidade entre a desconstrução e a tradução, para darmos passos em 

direção à tarefa do tradutor e, assim, refletir sobre essa tarefa necessária e, ao mesmo tempo, 

impossível daquele que se propõe a traduzir. Em meio a essa travessia, nos deparamos 

também com a relação entre Guimarães Rosa e a tradutora Harriet de Onís. 

 

 

1.1 Desconstrução e tradução 

 

 

O filósofo Jacques Derrida propõe, a partir do empreendimento da desconstrução, 

questionar os pressupostos postulados por uma tradição logocêntrica. Desde suas primeiras 

obras, o filósofo propõe realizar desconstruções, deslocamentos de conceitos preconizados 

pela metafísica ocidental. Por exemplo, a relação delimitada entre significado e significante 

proposta por Saussure, que eleva a uma importância privilegiada a fala que, segundo o 

linguista, “faz evoluir a língua” (SAUSSURE, 2012, p.51). Saussure considerava a escrita 
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como secundária, dependente da fala, afirmando que a única razão da existência da escrita 

seria representar a fala e, ainda afirma que “A língua tem, pois, uma tradição oral 

independente da escrita e bem diversamente fixa [...]” (SAUSSURE, 2012, p. 59).  

Saussure propõe uma nova perspectiva de signo, mas deixa-se enveredar novamente 

pelo modelo tradicional, posicionando a fala como superior à escrita, tornando-se 

contraditório, como nos mostrará Derrida em sua crítica (2008). Segundo o filósofo (2008, p. 

46), “Para Saussure, descer ao ‘prestígio da escritura’ é, dizíamos há pouco, ceder à paixão”. 

Jacques Derrida não deixa de reconhecer a importância e contribuição de Saussure que 

promoveu um novo conceito de signo contra o pensamento clássico. O autor cita (2008, p. 

47), “Que não se confunda nossa intenção. Pensamos que são boas razões de Saussure, e não 

se trata de questionar, ao nível em que ele o diz, na verdade do que diz Saussure com tal 

entonação”. O filósofo franco-argelino demonstra então, que apesar de Saussure, relegar a 

escrita a uma posição secundária e elevar a fala como o objeto da linguística, dedica todo um 

capítulo à escrita, o que evidencia o que apontávamos anteriormente como contradição. 

Derrida propõe em sua obra Gramatologia (2008), a desconstrução do signo 

saussuriano, questionando assim a lógica logocêntrica da tradição, levando às últimas 

consequências a impossibilidade de se determinar um significado. Questiona também a 

arbitrariedade do signo proposta por Saussure, afirmando que a arbitrariedade do signo não é 

natural, uma palavra já carrega uma multiplicidade de significados em si mesma, fazendo com 

que a possibilidade de dar um novo sentido a ela caminhe sempre entre a necessidade e/ou 

impossibilidade de se realizar.  

A desconstrução não percorre apenas pelas travessias da linguagem, mas ela propõe 

deslocamentos, descentralizações de outros âmbitos das ciências e até da própria ciência.  

Caminhar pela desconstrução nos coloca sempre em um labirinto sem saída, pois não 

podemos defini-la, pelo contrário, ela sempre nos coloca em frente, ao que não pode delimitá-

la. A cada passo, em busca de um terreno, aparentemente sólido, nos deparamos com o 

terreno movediço da desconstrução apresentada por Jacques Derrida. De acordo com 

Carvalho, 

 

 

definir desconstrução seria antes de tudo um gesto contraditório. Porque 

assinalaria no fluxo do dizer características negativas do perfil definido. 

Porque apontaria para aquilo que a desconstrução não é, não quer e não 

pretende: ser compreendida como um conjunto de características ou traços 

identificáveis que permitiriam o reconhecimento, desde o nome, de algo 
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semelhante a um conceito, ou algo com caráter permanente e sobre o qual se 

pudesse sempre retornar e assegurar a identidade a si, o próprio dela mesma. 

(CARVALHO, 1992, p. 93) 

 

 

Poderíamos ainda dizer que defini-la seria encontrar o seu significado primeiro e 

último, o que refutaria a ideia que nos é cara que o significado está sempre se fazendo e 

desfazendo. 

Nessa mesma direção, em seu texto, Carta a um amigo japonês (1998), Derrida busca 

apresentar ao professor Izutsu reflexões acerca da palavra desconstrução. Segundo o filósofo 

(1998, p. 21, grifo do autor), “[...] a questão seria: o que a desconstrução não é? ou, melhor 

dizendo, o que deveria não ser?”. Ele explica ao professor que a palavra desconstrução não é 

adequada em sua própria língua, o francês e, assim, aponta para outra questão: como dizer 

desconstrução na língua japonesa, na língua do professor com que dialoga? Na continuação 

do seu texto epistolar, ele menciona sobre o seu encontro com o vocábulo, na obra 

Gramatologia e, também transita por dicionários como o Littré, fazendo uma travessia pelos 

significados da palavra no dicionário. De acordo com o filósofo, o significado exposto em 

alguns artigos do Littré eram os mais próximos daquilo que ele queria sugerir, mencionando 

que, 

 

 

não é preciso dizer que, se todas essas significações enumeradas pelo Littré 

me interessavam por sua afinidade com o que eu ‘queria-dizer’, elas 

concerniam apenas, metaforicamente, se quisermos, aos modelos ou às 

regiões de sentido e não à totalidade do que a desconstrução pode pretender 

em sua ambição mais radical. (DERRIDA, 1998, p.23) 

 

 

Derrida reforça também a necessidade de caminhar entre as sedimentações da tradição, 

compreender como ela foi construída para então “desfazer, descompor, dessedimentar” as 

construções estabelecidas. E, vai sinalizando para aquilo que a desconstrução não é: “a 

desconstrução não é uma análise nem uma crítica”, “A desconstrução não é um método e não 

pode ser transformada em método”, “[...] a desconstrução não é sequer um ato ou uma 

operação” (DERRIDA, 1998, p.24-25). E, enfim afirma que, 
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para ser bem esquemático, diria que a dificuldade de definir e, portanto, 

também de traduzir a palavra’ desconstrução’ se deve ao fato de que todos 

os predicados, todos os conceitos definidores, todas as significações lexicais, 

e mesmo as articulações sintáticas que parecem um momento se prestar a 

essa definição e a essa tradução são também desconstruídas ou 

desconstruíveis, diretamente ou não etc. (DERRIDA, 1998, p.26) 

 

 

 Dessa maneira, caminhar pelos caminhos da desconstrução, nos insere numa trajetória 

sem fim, de questionamentos e deslocamentos de conceitos, definições, significações, que a 

todo o tempo nos aproximam e, ao mesmo tempo, nos distanciam dos propósitos do 

pensamento de Derrida. O próprio ato de descontruir é desconstruído, nos colocando, então, 

sempre em busca de algo que não se pode ter, que se apaga deixando apenas o seu rastro. 

Como afirma Siscar (2000, p.82, grifo do autor), “[...] a desconstrução constitui hoje [...] antes 

de mais nada uma experiência inquieta e inquietante do próprio presente”. 

Esse rompimento de fronteiras produzido pela desconstrução e todos os seus efeitos no 

campo da linguagem, influenciaram consequentemente as concepções de tradução postuladas 

pela tradição. Para Derrida, há uma imensa afinidade entre a desconstrução e a tradução. Essa 

afinidade é instaurada desde o início, nos seus primeiros passos, em sua travessia 

desconstrutora. Ao tocar nos aspectos referentes à desconstrução, e numa busca por defini-la, 

ou melhor, na busca por dizer aquilo que não a define, ele também vai tocar em aspectos da 

tradução, e assim afirmar que (1998, p.19, grifo do autor) “[...] o problema da desconstrução é 

também do começo ao fim a questão da tradução”. As travessias que promovem a 

desconstrução são as mesmas que promovem a tradução, principalmente no que concerne à 

inexistência de um centro, uma origem. Na reflexão de Derrida, segundo Ferreira,  

 

 

[...] a tradução tem um papel essencial, comprometendo a tarefa do tradutor, 

a desconstrução e a apropriação da língua. Esse comprometimento põe em 

cena o jogo da escritura, naquilo que esse conceito rompe com o modelo 

representacional de escrita como simulacro, que rompe, portanto, com uma 

noção de tradução como cópia e repetição do mesmo. (FERREIRA, 2009, p. 

232) 

 

 

Dessa maneira, parece correto pensar a tradução a partir de todos os questionamentos 

propostos pela desconstrução, afirmando que a tradução, assim como a desconstrução, transita 

entre os espaços ocupados pelas línguas e as diferenças que as norteiam. Mesmo porque, para 
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Derrida, a tradução expõe a diferença entre significado e significante, não existindo, portanto 

uma independência absoluta entre ambos. Assim, nomeia e questiona o significado 

transcendental, afirmando que (2008, p.24) “É preciso um significado transcendental para que 

a diferença entre significado e significante seja, em algum lugar, absoluta e irredutível”. 

Observamos, então, que a diferença delimitada entre significado e significante proposta pelas 

determinações metafísicas só seria possível, se existisse um significado ideal, transcendental, 

que permitiria ao sujeito o acesso à verdade plena e consciente, em relação a si e a tudo que 

está ao seu redor.  

Derrida expõe a impossibilidade da existência de um significado transcendental, ao 

reconhecer e afirmar a inexistência de um significado puro, constituído de uma verdade 

incorruptível. Os questionamentos propostos pela desconstrução derridiana nos direcionam 

para “a necessidade e impossibilidade de se identificar o ‘Um de qualquer conceito’, num 

mundo inserido em um constante processo de significação” (OLIVEIRA; SACRAMENTO; 

FERREIRA, 2014, grifo do autor). Nesse sentido, ao afirmar a inexistência de tal significado, 

Derrida expõe a tradução e seu percurso entre significados sem origem pura e intacta: 

 

 

nos limites em que ela é possível, em que ela, ao menos parece possível, a 

tradução pratica a diferença entre significado e 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. (DERRIDA, 2001c, 

p. 26) 

 

 

A partir da perspectiva derridiana, a tradução tem um papel extremamente importante, 

no qual a desconstrução, o tradutor, a sua tarefa e a apropriação da língua estão 

comprometidos. Esse comprometimento põe em cena o rompimento da noção de tradução 

como uma simples transcrição de palavra por palavra. Propõe que a tradução seja entendida 

como transformação, conforme explicitado acima. 

A travessia do tradutor, em sua tarefa, se torna mais complexa, delineada por uma 

busca incessante por um significado que não está presente em si. O tradutor é envolvido em 

uma viagem que o levará sempre a um lugar-outro, um lugar que nunca será seu ponto de 

chegada, numa caminhada sem proporções entre a necessidade do dizer tudo e, ao mesmo 

tempo, a sua impossibilidade. Ao realizar a sua tarefa, o tradutor busca traduzir uma língua, 
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uma língua que não é transparente nem unívoca em si, uma língua que não existe enquanto 

tal, como preconiza Derrida. Nessa perspectiva, o tradutor busca realizar a 

 

 

tradução de uma língua que ainda não existe, e que nunca terá existido, numa 

língua com chegada dada. [...] Uma língua não existe. Presentemente. Nem a 

língua. Nem o idioma nem o dialeto. Esta é aliás a razão pela qual nunca se 

poderão contar estas coisas e a razão pela qual se, num sentido que passarei a 

explicitar, não se tem nunca senão uma língua, este monolingüismo não faz 

um consigo mesmo. (DERRIDA, 2001b, p.97) 

 

 

Assim, o tradutor estará sempre tentando se apropriar de uma língua que não se deixa 

apropriar completamente, uma língua que não é sua naturalmente. Essa busca pela 

apropriação / desapropriação da língua começaria no próprio autor do original, da obra a ser 

traduzida. Como nos diz Derrida  

 

 

mesmo quando só temos uma língua materna e estamos enraizados em nosso 

local de nascimento e em nossa língua, mesmo nesse caso, a língua não 

pertence. Que ela não se deixe apropriar, isso se deve à essência da língua. 

Ela, a língua, é aquilo que não se deixa possuir, mas que, por essa mesma 

razão, provoca toda espécie de movimentos de apropriação. Por ela se deixar 

desejar e não apropriar, coloca em movimento toda espécie de gestos de 

posse, de apropriação.
1
 (DERRIDA, 2001a, p. 9) 

 

 

A tradução é uma promessa, uma promessa que já vem comprometida desde o seu 

início, desde sua origem, desde o nomeado original ou a sua idealização. Ao traduzir, o 

tradutor se posiciona em busca por um complemento, um sentido pleno que possa transportar 

e transferir tudo aquilo que é apresentado a partir da obra que traduz. Nesse sentido, Derrida 

afirma (2002, p.47), “E se o original chama um complemento, é que na origem ele não estava 

lá sem falta, pleno, completo, total, idêntico a si. Desde a origem do original a traduzir, existe 

queda e exílio”. 

                                                           
1 “Même quand on n’a qu’une langue maternelle et qu’on est enraciné dans son lieu de naissance et dans sa 

langue, même dans ce cas-là, la langue n’appartient pas. Qu’elle ne se laisse pas approprier, cela tient à l’essence 

de la langue. Elle est, la langue, cela même qui ne se laisse pas posséder mais qui, pour cette raison même, 

provoque toutes sortes de mouvements d’appropriation. Parce qu’elle se laisse désirer et non approprier, elle met 

en mouvement toutes sortes de gestes de possession, d’appropriation.” DERRIDA, J. La langue n'appartient pas: 

entretien avec Jacques Derrida. Europe, Paris, n.861/862, p.81-91, janv.-févr. 2001. 
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Dessa maneira, observa-se que o próprio autor, ao compor a sua obra, não pode ter a 

garantia de pureza do significado em sua escrita. A tentativa e dificuldade de dizer algo teriam 

o seu início, portanto, no nomeado original. Como nos diz Derrida (2005, p.181) “Quando se 

escreve, já se opera, no interior do que está suposto ser uma só e mesma língua, um 

deslocamento, uma transferência que pertence à ordem da tradução”.  

Isso é exposto pelo autor de uma das nossas obras objeto de estudo, Grande Sertão: 

Veredas. Ao manter relação estreita com seus tradutores, Guimarães Rosa afirma em uma das 

suas correspondências ao tradutor italiano Edoardo Bizarri, que quando escreve traduz a partir 

de um original ideal. O autor declara, 

 

 

eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se estivesse ‘traduzindo’, 

[...] Nunca sei se estou acertando ou falhando, nessa ‘tradução’. Assim, 

quando me ‘re’- traduzem para outro idioma, nunca sei, também, em casos 

de divergência, se não foi o Tradutor quem, de fato, acertou, restabelecendo 

a verdade do ‘original ideal’, que eu desvirtuara... (BIZARRI, 1981 apud 

LAGES, 2007, p.161) 

 

 

 Sendo assim, o autor do suposto original, já se encontra em uma tarefa de tradução, no 

momento em que se propõe a escrever suas primeiras palavras. E, nessa direção, o tradutor 

então estaria realizando a tradução da tradução. Por assim dizer, a sua travessia estaria além 

de transportar sentidos intactos, caminharia, e já podemos afirmar aqui, entre as encruzilhadas 

da representação. 

 

 

1.2 Tradução e a tarefa do tradutor 

 

 

Transitar pelas veredas da tradução, nos leva imediatamente em direção a todo o 

universo complexo, em que o tradutor se insere ao adentrar na sua tarefa. Traduzir, ao invés 

de ser um exercício puro e simples é o grande desafio de todo e qualquer tradutor. Esse verbo 

que, aparentemente pressupõe uma ação a ser realizada e completada, leva o seu agente a uma 

trajetória surpreendente, intrigante e incessante, cheia de perigos, abismos e muitas vezes 

montanhas inalcançáveis, distanciando o tradutor da possibilidade de apresentar significados 

imutáveis. 
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Em Torres de Babel (2002), Derrida traz à baila várias questões que envolvem a tarefa 

do tradutor, termo apresentado inicialmente por Walter Benjamim
2
 em 1923. O filósofo inicia 

sua obra apresentando e discutindo acerca do mito bíblico da construção da torre de Babel, 

em que foi apresentada a separação das línguas e, assim, a necessidade de se traduzir uma 

língua.  

Com intuito de se tornarem um só povo, uma só língua, e não serem “espalhados por 

toda a terra”, o povo semita constrói uma torre com mais de vinte mil metros, com o objetivo 

de alcançar o céu e, assim, construir para si um nome numa língua universal. Essa torre é 

construída pelo povo e, logo após, desconstruída por Deus, separando uma língua que, até 

então, era considerada uma só, em várias línguas. Derrida cita a passagem bíblica, “Destarte 

o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra; e cessaram de edificar a cidade. 

Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de 

toda terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela” (BÍBLIA, Gênesis, 11:8-

9), a partir de dois tradutores franceses, a saber, Segond e Chourraqui. Nesse ponto, o filósofo 

questiona o que ou quem seria Babel e, esse nome próprio que por confusão passa a ser 

traduzido como nome comum. Ou seja, o próprio nome de Deus passa a ter de ser traduzido. 

De acordo com Derrida, a torre de Babel está além de apresentar só o universo de 

significação em que as línguas estão inseridas, pois o seu acontecimento pressupõe a 

impossibilidade de finitude, de encerramento, de totalização. A partir da multiplicidade de 

significações, a tradução é apresentada e junto com ela a sua impossibilidade de expor uma 

verdade completa e pura em si. O próprio nome Babel, como apontado anteriormente, já traz 

em si a complexidade da relação entre nome próprio e nome comum e, segundo o filósofo, no 

momento em que o vocábulo mencionado pode ser traduzido por confusão, na verdade ele 

“deveria permanecer intraduzível” por se tratar, por exemplo, do nome de Deus (DERRIDA, 

2002, p.11-12).   

Assim, a partir do vocábulo podemos perceber como as diferenças que atravessam as 

línguas inserem termos, nomes próprios e nomes comuns, num universo repleto de 

significações, a partir do momento em que observamos seu caráter ambíguo. O nome próprio 

Babel, além de ser traduzido por confusão é traduzido também como cidade de Deus nas 

línguas orientais. Derrida cita Voltaire quando este afirma 

 

 

                                                           
2
 Walter Benjamin apresenta A tarefa do tradutor em 1923, como prefácio das traduções que realizou dos 

poemas de Baudelaire, Quadros Parisienses. 
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não sei por que é dito na Gênese que Babel significa confusão; pois Ba 

significa pai nas línguas orientais, e Bel significa Deus; Babel significa a 

cidade de Deus, a cidade santa. Os antigos davam esse nome a todas as suas 

capitais. Mas é incontestável que Babel quer dizer confusão, seja porque os 

arquitetos foram confundidos após terem erguido sua obra até oitenta e um 

mil pés judeus, seja porque as línguas se confundiram; e é evidentemente 

desde esse tempo que os alemães não entendem mais os chineses; pois, 

segundo o sábio Bochard, está claro que o chinês é originalmente a mesma 

língua que o alto-alemão. (VOLTAIRE, 1764 apud DERRIDA, 2002, p. 12-

13) 

 

 

Uma mesma palavra, então, promove aquilo que ela deveria significar: confusão. 

Confusão entre significados, confusão nas suas traduções, confusão a partir do momento em 

que se busca uma definição única. Dessa maneira, Derrida ressalta que (2002, p.20-21) “Essa 

história conta, entre outras coisas, a origem da confusão das línguas, a multiplicidade dos 

idiomas, a tarefa necessária e impossível da tradução, sua necessidade como impossibilidade”, 

pois uma mesma palavra Babel pode ser traduzida de mais de uma forma. Ora esse é o caráter 

do indecidível da tradução, que Derrida aponta em sua argumentação. Por isso reiteramos que 

o mito de Babel, e da dispersão e confusão das línguas, figura a questão da tradução, a 

impossibilidade de definir, a impossibilidade do sujeito se apropriar de um significado, que 

será sempre uma promessa, um devir.  

Envolto nos questionamentos acerca de Babel, Derrida propõe uma reflexão sobre o 

tradutor e os desafios da sua tarefa, apresentados por Walter Benjamim em seu texto A tarefa 

do tradutor. O filósofo francês dá seus primeiros passos em torno do termo tarefa.  Segundo 

ele (2002, p.27), a tarefa pressupõe “o engajamento, o dever, a dívida, a responsabilidade” do 

tradutor em sua missão. E, ainda acrescenta, no mesmo parágrafo, “o tradutor é endividado, 

ele se apresenta como tradutor na situação da dívida; e sua tarefa é de devolver, de devolver o 

que devia ter sido dado”. Por sua vez, ao apresentar A tarefa do tradutor, Benjamin ressalta a 

existência de um original e a necessidade da tradução apresentar aquilo que supostamente 

estava no original: o propósito, o objetivo, a intenção, mesmo reconhecendo que a tradução 

não é cópia, não é comunicação e não é recepção.  Derrida, então pergunta o que será uma 

tradução? E qual seria a tarefa do tradutor? 

Partindo de Benjamim, quando este afirma que (1923 apud DERRIDA, 2002, p.48), 

“[...] no lugar de tornar-se semelhante ao sentido do original, a tradução deve de preferência, 

em um movimento de amor e quase no detalhe, fazer passar na sua própria língua o modo de 

intenção do original [...]”, Derrida coloca em pauta, também, a questão do original, da suposta 
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pureza tal como Benjamin a concebe. Segundo o filósofo francês, o original já vem 

comprometido, não se pode garantir a sua pureza e, assim, a tradução não pode restituir algo 

que não estava apresentado, desde o seu início.  

Nesse sentido, o tradutor, de acordo com Derrida (2002, p.49), “[...] não reproduz, não 

restitui, não representa; no essencial ele não devolve o sentido do original [...]”. O tradutor 

não reproduz, pois não há uma produção completa, finita, finalizada desde o início, ele 

transforma, assim como o autor do suposto original, traduz desde o momento que começa a 

dar os seus primeiros passos na sua tarefa, missão, desafio. O tradutor torna-se então um 

sobrevivente, “é este que sobrevive e se transforma” (DERRIDA, 2002, p.46). 

Mesmo se considerarmos a existência de um texto traduzido e outro traduzente, 

apontados inicialmente por Benjamim como uma relação entre original e versão, há uma não-

representação, levando-se em conta a representação a partir de um ideal platônico. E, dessa 

maneira, a tradução não pode ser uma simples cópia, uma mera representação, um transporte 

de significados puros, pois sua natureza traduzente nunca estará estática, mas sempre em 

processo, em constante movimento (DERRIDA, 2002, p.35). 

Assim, a tradução está além de dar vida a um original. Ela permite a propagação do 

original além do alcance pretendido, além de uma só língua, faz com que ele permeie outros 

povos, outras culturas, outras vidas, outras línguas e, dessa forma, prolongue a sua existência 

proporcionando assim, sua sobrevida. Segundo Derrida (2002, p. 33) “Tal sobrevida dá um 

pouco mais de vida, mais que uma sobrevivência. A obra não vive apenas mais tempo, ela 

vive melhor, acima dos meios de seu autor”.  

A sobrevida pressupõe, portanto, mudança, modificação, transformação do original, 

fazendo com que o agente dessa sobrevida, o tradutor, sobrevivente de toda essa travessia, se 

torne um devedor. Pois, no contrato que assume com o original não pode dar conta do que não 

está dado desde a origem, desde a composição supostamente primeira, apresentada pelo autor, 

uma vez que o original, na verdade, já se encontra endividado. Assim, Jacques Derrida afirma 

que 

 

 

nada é mais grave que uma tradução. Eu gostaria preferencialmente de 

marcar que todo tradutor está em posição de falar da tradução, em um lugar 

que não é nada menos que segundo ou secundário. Pois se a estrutura do 

original é marcada pela exigência de ser traduzido, é que, fazendo disso a lei, 

o original começa por endividar-se também em relação ao tradutor. O 

original é o primeiro devedor, o primeiro demandador, ele começa por faltar 

– e por lastimar após a tradução. (DERRIDA, 2002, p. 40, grifo do autor) 
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O contrato, que está longe do seu significado usual, distante de ser realizado em uma 

única língua, é realizado entre duas ou mais, trazendo a tradução como a possibilidade e, ao 

mesmo tempo, a impossibilidade de realizá-lo. A dívida apresentada nesse contrato é 

estabelecida, a partir do original que não possui uma verdade plena, que não está presente em 

si, fazendo do tradutor também um devedor, que procura a partir da sua tarefa cumprir o 

acordo feito. Estará, então, sempre envolvido por este contrato, tentando ser absolvido da 

dívida que contraiu. Sendo assim, Derrida afirma que (2002, p. 47) “O tradutor deve resgatar 

(erlösen), absolver, resolver, tratando de absolver-se a si mesmo de sua própria dívida que é, 

no fundo, a mesma – e sem fundo”. 

Dessa maneira, o tradutor estará envolvido em um contrato estabelecido entre ele e o 

original, o qual expõe a dívida insolúvel da tradução. Assim, o filósofo francês vai declarar 

que (2002, p.46, grifo do autor) “existe o a-traduzir”, esse a-traduzir vai envolver o tradutor 

em sua tarefa, colocando-o sempre diante de sentidos que escapam e que não podem ser 

traduzidos plenamente, expondo assim a impossibilidade de plenitude, de totalização em uma 

tradução. O a-traduzir leva o sobrevivente a caminhar por veredas, sem um ponto de chegada 

prontamente estabelecido, fazendo com que ele sempre esteja diante do seu contrato, do seu 

dever, envolvido por toda a ambiguidade a que esse verbo leva o tradutor, a sua obrigação e 

também a sua dívida.  

Portanto, a tarefa do tradutor pressupõe e compromete o agente envolvido na tradução, 

o sobrevivente, o tradutor com uma dívida impagável, como nos mostra Derrida no seu texto 

O que é uma tradução relevante? (2000), ao discutir a cena de dívida e perdão em O 

mercador de Veneza de Shakespeare, escrita em meados de 1596 e 1598. O filósofo propõe 

realizar uma analogia entre a tradução, a tarefa do tradutor e os aspectos que envolvem a 

dívida apresentada na peça. A história gira em torno de uma dívida feita pelo mercador 

Antônio, a um judeu denominado de Shylock. Antônio faz um empréstimo assinando um 

contrato, o qual promete uma libra da sua própria carne como garantia. Perdendo toda a sua 

fortuna, Antônio é obrigado a pagar a sua dívida. Nesse momento, entra Portia, travestida de 

advogado, usando seu discurso sobre o perdão, mesmo diante da importância do juramento 

apresentado por Shylock, para conseguir a absolvição de Antônio. Para Derrida o tema 

apresentado na peça tem relação similar com a tarefa do tradutor, “sua tarefa impossível, seu 

dever, sua dívida tão inflexível quanto impagável” (DERRIDA, 2000, p. 24).  
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Assim, ele busca apresentar razões para demonstrar essa similaridade. Ressaltamos 

aqui algumas dessas razões. A primeira é o juramento, tão importante e insolúvel para 

Shylock que, segundo Derrida, também estaria implicado na tradução. De acordo com o 

filósofo (2000, p.24-25) “[...] toda tradução implica esse endividamento insolvável e esse 

juramento de fidelidade para com o original dado [...]”. Esse voto, essa promessa, esse 

juramento está a todo o tempo presente na tradução. Um contrato como apontamos 

anteriormente, realizado entre o tradutor e o original, numa busca de tornar presente o que 

supostamente estava estabelecido desde o princípio, na obra supostamente original. Ele ainda 

acrescenta que 

 

 

O juramento é, portanto, na língua humana, um compromisso que todavia, a 

língua humana não saberia, por ela mesma desfazer, dominar, apagar, 

assujeitar-se ao desfazê-lo. Um juramento é um laço, na língua humana, que 

a língua humana, como tal, como humana, não pode desfazer [...] quando eu 

juro, juro, numa língua, que não há poder, em nenhuma língua humana – e aí 

está a verdade da tradução (DERRIDA, 2000, p. 26-27, grifo do autor). 

 

 

Quando se realiza um juramento, não se pode garantir na língua humana o seu 

cumprimento, pois não há pureza nessa língua na qual eu me comprometo. Considerando que 

não há uma verdade dada na língua, no momento em que eu juro, eu também posso perjurar. 

O juramento, então, coloca aquele que promete envolvido por uma dívida da qual não pode se 

dissociar, uma dívida impagável. Essa é também uma das razões apresentadas por Derrida, em 

seu texto. A dívida, que faz com que Shylock se comprometa com seu pagamento, com a 

realização dela. Ele, Shylock, quer garantir o cumprimento da dívida feita por Antônio, e no 

momento que jura acaba também por se endividar. Essa busca, esse anseio, pela realização do 

contrato, desse juramento, também perpassa pelo tradutor em sua tarefa. O tradutor jura, 

promete algo que não pode dar, promete realizar uma tarefa impossível que busca assegurar, 

transportar, transferir significados de uma língua a outra, como se esses significados fossem 

puros e intactos. O tradutor não pode cumprir a sua promessa. Como aponta Derrida 

 

 

Mas uma promessa não é nada, ela não é marcada somente pelo que lhe falta 

para se realizar. Enquanto promessa, a tradução já é um acontecimento, e a 

assinatura decisiva de um contrato. Que ele seja ou não honrado não impede 

o engajamento de acontecer e de legar seu arquivo. Uma tradução chega a 
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prometer a reconciliação, a falar dela, a desejá-la ou fazer desejar, uma tal 

produção é um acontecimento raro e considerável. (DERRIDA, 2002, p. 51)  

 

 

Nesse sentido, o tradutor envolto da sua promessa estará sempre num processo de 

apropriação, uma busca pelo Outro e pelo o que esse Outro representa. Isso nos leva a ainda 

mais uma razão apresentada por Jacques Derrida, à correspondência entre o dever e a dívida. 

A relação que se tenta estabelecer entre o dinheiro e a libra de carne. Ele ressalta  

 

 

O mercador de Veneza, como em toda tradução, essa equivalência 

incalculável, essa correspondência impossível, mas alegada incessamente, 

entre a libra de carne e dinheiro, a tradução exigida, mas impraticável, entre 

a literalidade singular de um corpo próprio e o arbitrário de um signo geral, 

monetário ou fiduciário. (DERRIDA, 2000, p.25) 

 

 

O tradutor busca se apropriar do Outro, sempre caminhando entre a necessidade e a 

impossibilidade da tradução.  O filósofo menciona que (2000, p. 19) “[...] a tradução é sempre 

uma tentativa de apropriação que visa transportar para casa, na sua língua, o mais 

decentemente possível, da maneira mais relevante possível, o sentido mais próprio do original 

[...]”. Nessa tentativa de se apropriar de um sentido fugidio, que sempre escapa, o tradutor 

estará sempre em meio a uma promessa, uma promessa que nunca se realiza. Mas, mesmo 

apresentando tal impossibilidade, a tradução não deixa de existir. 

A tarefa do tradutor compromete-se com o a-traduzir, com a multiplicidade de 

sentidos presentes desde o original, que sempre fará um significado, se transformar em outro 

significado. Dessa forma, o tradutor estará numa busca incessante pelo sentido primeiro, por 

aquilo que de forma ilusória estava presente na origem da obra que traduz. Esse anseio traz à 

baila a necessidade de buscar aquilo que não se pode garantir, que não se pode assegurar: a 

pureza da língua. Há, portanto, na tradução, a promessa, uma promessa de fidelidade, um 

juramento feito a partir de um contrato entre o tradutor e o original, que faz com que esse 

original prolongue a sua vida, renasça em outra língua, tenha uma sobrevida. Assim, vale 

dizer que o tradutor modifica as línguas da tradução, fazendo o original sobreviver. Eis o que 

discutiremos como representação do Outro, no segundo capítulo. 
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1.3 As cartas entre a tradutora e o autor: um contrato de fidelidade impossível  

 

 

Na tradução, como já mencionamos anteriormente, o tradutor está envolvido por uma 

dívida que se herda na passagem de uma língua a outra. Essa dívida insolúvel e, ao mesmo 

tempo indissociável, envolve o tradutor em um contrato, um pacto de fidelidade que permeia 

toda a sua tarefa. O tradutor, portanto, jura, em uma língua que não é sua, o cumprimento 

desse acordo, e, na medida em que se compromete com tal fidelidade contratual, também 

comete perjúrio. Pois, o sobrevivente, não pode garantir seu próprio juramento, na sua língua 

e consequentemente na língua do Outro, no momento em que busca traduzi-lo, representá-lo.  

A busca pelo sentido puro, por uma verdade plena supostamente presente naquele 

denominado de original faz o tradutor, em muitos momentos, se aproximar do autor do 

original na tentativa de encontrar o sentido primeiro, na ilusão, a partir de uma visão 

tradicional da tradução, de dar conta de tudo aquilo que foi traçado pelo autor em sua 

construção. Assim, alguns tradutores ambicionam por um depoimento, uma entrevista, uma 

certa aproximação com o autor da obra que ele busca traduzir. Assim acontece com Harriet de 

Onís, também tradutora de uma das nossas obras objeto de estudo. Ela busca o autor do 

suposto original, através de correspondências, para tentar de certa maneira se apropriar do 

sentido primeiro, daquilo que estava supostamente na língua de chegada.  

Onís foi a primeira entre os vários tradutores da obra Grande Sertão: Veredas, a 

adentrar nessa busca incessante de se apropriar do Outro a partir do momento que realiza o 

seu voto, a sua promessa, o seu pacto de tradução. Seu anseio, sua busca começa a ser traçada 

quando esta adentra na tradução do conto Duelo, de Sagarana (1946), também obra de Rosa. 

A tradutora em uma das primeiras correspondências trocadas com o autor relata 

 

 

I have underscored the words for which I could find no equivalent in 

English; for the most part, they represent flora and fauna which exist only in 

Brazil, and it may be that they will have to be left in italics. […]  One of my 

difficulties in translating from the Portuguese is that, in addition to 

uncertainty as to the meaning of words, I do not know the’ emotional charge 

they carry, and therefore do not know the liberties I may take with them. 
3 

(ONÍS, 1959 apud VERLANGIERI, 1993, p.69) 

                                                           
3
 “Destaquei as palavras que eu não pude encontrar equivalente em Inglês; na maior parte, elas representam a 

flora e fauna que só existem no Brasil, e pode ser que eles tenham que ser deixados em itálico. [...] Uma das 

minhas dificuldades na tradução do Português é que, além da incerteza quanto ao significado das palavras, eu 
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Observamos, então, a necessidade de apreensão da tradutora, que, ao mesmo tempo, 

reconhece as dificuldades da sua tarefa. Onís expõe a Rosa não só a complexidade de se 

traduzir um português delineado de maneira tão peculiar, mas principalmente os desafios 

presentes nas travessias da tradução. A partir do momento em que tradutora ambiciona uma 

fidelidade ao original, ela se compromete e também se responsabiliza pela transmissão de 

tudo aquilo que estava aparentemente dado na obra de origem em sua tradução.  

Na resposta a sua carta, o autor responde sempre de forma gentil, tentando de alguma 

maneira auxiliar a tradutora. Assim, ele enuncia, 

 

 

nas soluções apontadas, assim, não recuei ante o atrevimento de apresentar 

formas rebarbativas ou absurdas, e mesmo impossíveis, macaqueando, numa 

espécie de caricatura de inglês, coisas de fazer arrepiar os cabelos aos 

sabedores do idioma. Repito, foi de propósito. Em tais casos, meu único 

intuito é sugerir rumos, acenar com pistas, certo de que a Amiga, ‘pela idéia 

ou pela toada’, saberá achar o que eu não poderia saber. (ROSA, 1959 apud 

VERLANGIERI, 1993, p.73, grifo do autor) 

 

 

Em sua resposta, Guimarães Rosa deixa transparecer o endividamento em que está 

inserida a sua construção, no momento que permite à tradutora “achar” aquilo que não estava 

dado desde o início da sua obra, admitindo que talvez na sua tradução ela encontre o que 

estava perdido. A dívida é exposta primeiramente pelo autor que a transfere para sua 

tradutora, na tentativa de dar conta da multiplicidade das línguas envolvidas. À medida que 

eles se correspondem deixam transparecer sempre o a-traduzir presente na tradução. Podemos 

notar isso quando Rosa se refere às notas de número 92 e 73 enviadas por Onís, 

 

 

na de nº 92, reexaminando a frase toda, e ante a impossibilidade de 

correspondência de nomes dos dois capins, nas duas línguas, acudiram-me 

estas mal esboçadas soluções: 1) where there were tussocks of fine grass and 

green hay; 2) where there was (sic) tussocks of the least two sorts of fine 

grass. Que acha? (ROSA, 1959 apud VERLANGIERI, 1993, p.73) 

 

                                                                                                                                                                                     
não sei a ‘carga emocional’ que carregam, e, portanto, não sei a liberdade que eu possa ter com elas” (1959 apud 

VERLANGIERI, 1993, p.69, tradução nossa). 
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Na de nº 73. Gostei muito da sua solução, principalmente do ‘...you bastard’. 

Acho, porém, que talvez ainda se possa melhorá-la mais ou menos assim: 

‘Hope you croak, you bastard’. Acha? (ROSA, 1959 apud VERLANGIERI, 

1993, p.73) 

 

 

Há uma expectativa, que pressupõe certa esperança de realizar a tarefa e também o 

entendimento do desafio em que o tradutor se encontra na tradução. Podemos observar isso 

quando Onís, ao adentrar na tradução de Grande Sertão: Veredas, afirma (1959 apud 

VERLANGIERI, 1993, p.87, grifo da autora) “The translation of GRANDE SERTÃO will be 

a real challenge [...]” 
4
, e o autor Guimarães Rosa responde (1959 apud VERLANGIERI, 

1993, p.90) “[...] folgo vivamente com a escolha da Amiga para verter o ‘Grande Sertão: 

Veredas’; sei que o livro estará em sérias e hábeis mãos, e acredito, pois num brilhante 

resultado”. 

A obra roseana leva os seus tradutores a diversos desafios, caminhos e descaminhos 

presentes, desde o suposto original. Onís então se insere em uma encruzilhada que a leva a 

trajetórias desconhecidas e intrigantes, que a coloca numa busca incessante pelo Outro, pela 

tradução do Outro, pela representação do Outro. Ela se encontra entre a sua tarefa necessária e 

impossível, e ao se confrontar com o vocábulo sertão, logo no título, ela conclui (1959 apud 

VERLANGIERI, 1993, p.124) “[...] ‘Sertao’ is almost impossible of translation, and I am not 

sure it would be a good thing to keep it in the title” 
5
. Podemos observar então, que, ao se 

deparar com um vocábulo tão presente e tão importante na obra, a tradutora deixa transparecer 

a dificuldade de traduzi-lo
6
. Traduzir sertão caminharia próximo da tradução de Babel, em 

alguns momentos considerados como nome próprio e, em outros, nome comum, esses dois 

termos se encontram e fazem transparecer o indecidível presente em toda tradução. 

Mesmo admitindo a dificuldade e, também, de certa maneira, a impossibilidade da 

tradução, Onís propaga uma visão centralizadora e fixada da sua tarefa, a tradutora relata que 

(1959 apud VERLANGIERI, 1993, p.126) “A translator is something like a valet: there are no 

secrets hidden from him” 
7
. Mas ela estava enganada, pois sempre vai existir um segredo, algo 

intocável na tradução, algo que não foi dito, algo que não se pode apropriar e é dessa maneira 

                                                           
4
 “A tradução de GRANDE SERTÃO vai ser um verdadeiro desafio [...]” (1959 apud VERLANGIERI, 1993, 

p.87, tradução nossa). 
5
 “[...] ‘Sertão’ é quase impossível de traduzir, e eu não tenho certeza se seria bom mantê-lo no título” (1959 

apud VERLANGIERI, 1993, p.124, tradução nossa). 
6
 Essa complexidade em traduzir a palavra sertão se mostrará durante toda a obra, como poderemos visualizar 

mais adiante, no capítulo 3 desse estudo. 
7
  “Um tradutor é como um empregado particular: não há segredos escondidos dele” (1959 apud 

VERLANGIERI, 1993, p.126, tradução nossa). 
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que, no ano seguinte, ela transfere a sua tarefa para o professor James Taylor. Onís (1960 

apud VERLANGIERI, 1993, p.128, grifo da autora) avisa a Rosa: “I decided that the wisest 

and best thing for all of us was for me to turn the translation of GRANDE SERTAO over to 

Professor Taylor”
8
. E o autor Guimarães Rosa (1960 apud VERLANGIERI, 1993, p.130) 

responde tentando compreender a tradutora: “Por um lado, no primeiro momento, lamentei a 

passagem para o inglês do nosso ‘Grande Sertão: Veredas’ não continuasse a seu cargo”. A 

tradutora que é envolvida na tradução de Rosa inicialmente por um dos contos da obra 

Sagarana, não encerra, mas transfere a sua tradução atual. Logo após, ela dá continuidade à 

tradução de Sagarana ainda em correspondência com o autor. 

Ao trocar cartas com Guimarães Rosa, Onís deixa transparecer, portanto, a busca e 

anseio propagados pelo desejo de traduzir, o desejo de representar o Outro, de delinear o 

Outro numa língua que toma como sua, mas como afirma Derrida ela não pertence. Há na 

tradução a necessidade de apreensão, a necessidade de se determinar sentidos e significados 

que escapam a todo o momento. Essa fuga de sentidos endivida o tradutor de tal maneira, 

fazendo com que ele contraia uma dívida insolvável, impagável. O contrato realizado entre o 

tradutor e o original expõe a fidelidade impossível entre ambos. A correspondência, portanto 

ilustra a complexidade da tarefa do tradutor em termos da busca de honrar a dívida herdada, a 

dívida contraída.  

Nesse sentido, falar sobre tradução também nos aproxima daquilo que ela não é, nos 

aproximando e, ao mesmo tempo, nos distanciando da sua realização. As travessias da 

tradução são as mesmas da desconstrução, pois ela também promove a descentralização de 

uma origem supostamente dada, de uma presença enquanto tal, de uma verdade absoluta. 

Todo esse deslocamento proporcionado pela tradução leva o tradutor a uma tarefa 

extremamente valiosa, mas também, o direciona a obstáculos intransponíveis. Traduzir leva o 

tradutor ao seu dever, ao cumprimento da sua obrigação e ao mesmo tempo a uma dívida da 

qual não se pode desfazer.  

A tarefa, a missão do tradutor, faz com que ele prometa a realização, o cumprimento 

de um pacto, de um contrato que nunca irá se realizar em sua plenitude, em sua totalidade. 

Essa promessa, então, faz o agente da tradução jurar diante do seu perjúrio, diante da 

impossibilidade da realização do seu juramento. Uma vez que, a tradução sempre propagará o 

a-traduzir. Assim sendo, sempre haverá um novo sentido, um novo significado, algo que não 

                                                           
8
 “Eu decidi que a coisa mais sábia e melhor para todos nós era transferir a tradução de GRANDE SERTÃO para 

o Professor Taylor” (1960 apud VERLANGIERI, 1993, p.128, tradução nossa). 
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foi dito e, algo que sempre ficará em suspense, algo que permeará o indecidível e o indizível 

de toda tradução. 

Observamos, então, um certo transbordamento de sentidos decorrente da ilusão de se 

apreender um sentido de maneira plena, que reflete o anseio por um centro, por um terreno 

sólido, por uma certa estrutura que nos direciona então para a representação e a sua relação 

com a tradução. Quando o tradutor dá os seus primeiros passos em sua tarefa, ele vai além de 

realizar uma tradução, uma transformação, ele também busca representar. Nesse sentido, antes 

de passarmos ao encontro e análise dos textos em inglês e português, propomos então 

aproximar a representação e a tradução expondo seu encontro em uma encruzilhada, na busca 

de dizer o mesmo de outra forma. 
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2 A REPRESENTAÇÃO NA ENCRUZILHADA: DESCONSTRUÇÃO, 

TRADUÇÃO, REPRESENTAÇÃO DO OUTRO. 

 

 

Rumo a rumo de lá, mas muito para baixo, é um 

lugar. Tem uma encruzilhada. Estradas vão para 

as Veredas Tortas-veredas mortas. Eu disse, o 

senhor não ouviu. Nem torne a falar nesse nome, 

não. É o que ao senhor lhe peço. Lugar não onde. 

Lugares assim são simples – dão nenhum aviso. 

 

In the same direction, but much further down, 

there is a place. There is a crossroad. The road 

leads to Veredas Tortas – Dead Streams. I said it, 

but forget you heard me. Never mention that 

name. Please. A place like no other. Places like 

that are harmless-looking – they give no warning. 

 

João Guimarães Rosa 

 

 

A partir do empreendimento desconstrutivista de Jacques Derrida, percorrendo pelo 

conceito clássico de mimese, propomos nessa secção discutir acerca dos caminhos e 

descaminhos da representação. Partimos do pressuposto de que a representação encontra-se 

em uma encruzilhada, e os trajetos que formam essa encruzilhada estão interligados de tal 

maneira que não há um único caminho a seguir. Uma encruzilhada, um caminho, um lugar 

não onde, lugar proibido, cheio de mistérios e segredos. Um trajeto colocado muitas vezes 

fora do mapa do pensamento metafísico, para afastar os perigos que ele poderia trazer: a 

desestabilização, deslocamentos, desconstruções de conceitos que possuíam, até então, arestas 

bem definidas. 

 Nossa proposta aqui não é desvendar os segredos ou mistérios que existem em uma 

encruzilhada tal como a da representação, mas expor a necessidade de transitar pelos 

caminhos que a compõem. Assim, caminharemos no primeiro trajeto escolhido dessa 

encruzilhada, o da desconstrução, o qual nos interliga ao segundo caminho, o da tradução. 
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Estes caminhos nos levam diretamente à representação, e às questões em que esta se encontra 

inserida. Dessa maneira, buscamos percorrer por estes trajetos para então discutir a noção de 

tradução como representação do Outro.  

 

 

2.1 Desconstruindo a noção de representação 

 

 

Preconizada de forma notável pelos gregos, a representação foi delineada inicialmente 

a partir do conceito de mimese, a qual seria responsável por proporcionar a existência de 

todas as coisas a partir da representação de um mundo ideal, do mundo das Ideias, do mundo 

inteligível e seria mais do que uma mera imitação. Platão estabelece a mimese a partir de uma 

discussão, não só estética, mas também política acerca da educação apropriada para os jovens 

atenienses da época, no intuito de constituir uma cidade com valores, considerados por ele, 

justos. Dessa maneira, a mimese surge como a representação de um modelo ideal a ser 

seguido, de uma verdade plena e finita em si proporcionando então a cópia de um universo 

imutável, da beleza, do bem, da verdade.  A mimese seria um artifício necessário para 

construção do mundo, assumindo uma função mediadora entre o mundo sensível e o mundo 

das Ideias proporcionando assim a representação, a possibilidade de tornar presente às coisas 

ausentes. De acordo com Gonçalves,  

 

 

a estética platônica tem seu fundamento na própria acepção do termo 

representação. Representar etimologicamente tem origem grega e nos traz a 

significação de re-presentar. Presentear = tornar presente; re = repetir; 

representar = tornar presente de novo, repetir a presença. Assim, algo 

representado no sentido mais elementar é trazer de volta algo já existente. 

(GONÇALVES, 2011, p. 180) 

 

 

Na tentativa de tornar a mimese um conceito único e puro constituído de uma verdade 

plena, Platão tenta banir a poesia no seu último livro da República, o Livro X. Para Platão, as 

imagens reproduzidas pelos poetas apenas tinham a intenção de imitar, copiar o mundo 

sensível, ou seja, seria a imitação da imitação. O filósofo faz críticas aos poemas de Homero 

por não seguir os princípios estabelecidos para que uma obra seja considerada boa, não só em 

sua forma, mas também em seu conteúdo. Ele estabelece a mimese filosófica como 
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representação de um mundo ideal, e em contrapartida a mimese poética como simulação. 

Sendo assim, na tentativa de excluir a mimese poética, Platão deixa transparecer o caráter 

flutuante da mimese demonstrando que o seu conceito de representação não é fechado em si, 

podendo ser filosófica ou poética, boa ou má. A mimese então caminharia em dois sentidos, 

como cópia remontada a partir de um modelo ideal e, como simulacro, que apenas simularia a 

cópia, mesclando verdades e mentiras, na busca de modificar o modelo ideal para aparentar 

ser uma representação mais verdadeira. Como observa Claudia Caimi,  

 

 

para Platão, o mundo inteligível do bem, da beleza, que é igual ao do Ser e 

da Verdade, é um mundo eterno, imutável, enquanto o mundo das coisas, 

que nos rodeia, adquire certo caráter fantasmagórico, com pretensão de 

realidade, sendo, porém, mera imagem refletida das Ideias. (CAIMI, 

2002/2003, p.100) 

 

 

Conforme discute a autora, em contrapartida às críticas realizadas por Platão, 

Aristóteles ressalta a importância da mimese poética na educação e formação dos cidadãos 

gregos. Para Aristóteles todas as artes apresentam certa dependência da mimese, pois todas 

são imitações. Ele também destaca a capacidade inata de mimetizar do homem, de acordo 

com Caimi, para Aristóteles essa “[...] aptidão é inata ao ser e se manifesta muito cedo nas 

crianças, pois elas começam a aprender por mimese antes de se mostrarem capazes de 

desenvolver outras formas de captar o mundo” (CAIMI, 2009, p. 149). Diferentemente de 

Platão, não busca estabelecer o que deve ou não ser representado, mas como essa 

representação se realiza. A mimese aristotélica estabelecida a partir de semelhanças que 

seriam reproduzidas na linguagem faz com que a mimese seja considerada também como 

metáfora. Isso permite que a mimese tenha vários sentidos em Aristóteles, dois deles são: a 

mimese como representação e a mimese como personificação. Ao reconhecer mais de um 

sentido na mimese, mesmo tentando se distanciar da divisão mimética de Platão, Aristóteles 

também revela a ambiguidade do conceito de mimeses. 

O filósofo Jacques Derrida dialoga com a tradição grega desconstruindo o conceito de 

representação, ao discutir o conceito flutuante da mimese. A mimese como representação de 

um mundo ideal precisaria caminhar em um único sentido, sem ambiguidades, tendo apenas 

um caráter para ser considerada a representação de um paradigma, de um ideal. Se a mimese 
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caminha em mais de um sentido, o próprio conceito de origem que ela propõe, já está 

comprometido.  

Em A Dupla Sessão, artigo da sua obra Disseminação (1981), Derrida propõe o 

encaixe entre dois textos, um trecho de Filebo de Platão e o texto de Mallarmé chamado 

Mimique. A partir dessa ligação entre os trechos escolhidos pelo filósofo, percebe-se também 

um espaço entre os textos, seria como um hímen assim tratado pelo autor. Mas, o que 

interessaria para Derrida o entrelaçamento simulado entre dois trechos de duas obras?  

Primeiramente, talvez mais do que necessário, é importante saber do que se trata cada 

trecho selecionado. O primeiro traz uma parte do diálogo entre Sócrates e Protarco sobre o 

discurso falso ou verdadeiro. A partir de um pintor e um escritor, que podem pintar e escrever 

sobre qualquer período do tempo buscando representar, apresentar, reapresentar sensações, 

emoções, acontecimentos, a alma passa a ser construída como se fosse um livro (PINTO, 

2012, p. 191). Essas representações realizadas por estes dois artesãos nos remete à questão da 

mimese, a busca pela representação de um ideal, a necessidade de tornar todas as coisas 

presentes a partir de um original dado, um original pré-existente. Como afirma Ana Carolina 

Pinto (2012, p. 191), “Para Derrida, Filebo define e ilustra a mímesis sem nomeá-la”. A 

escolha do trecho de Filebo, então, colocaria em pauta a questão da mimese e suas 

contradições. Isso fica claro na oitava nota da Dupla Sessão que sintetizaria a dificuldade das 

determinações realizadas por Platão, a autora cita Evando Nascimento quando este afirma que  

 

 

o interesse da nota é o de colocar o problema do mimetologismo na 

perspectiva de um texto que funda a imensa tradição interpretativa da 

mímesis em geral e da mímesis literária em particular. Aí incluindo-se a 

retomada do conceito por Aristóteles em sua Poética, a despeito das 

diferenças de formulação. Todo o julgamento da literatura no Ocidente passa 

pelo crivo dessa máquina discursiva, montada desde Platão segundo o 

critério da verdade. A dupla cena de julgamento e condenação que se 

representa no livro X d‘A República é um de seus componentes mais 

poderosos. (NASCIMENTO, 2001, p.46 apud PINTO, 2012, p.191) 

 

 

Dessa maneira, a mimese traz a baila não só a problematização da representação 

juntamente com suas contradições e delimitações, mas também, toda uma tradição discursiva 

e seus conceitos, pautados em um ideal único e finito em si. A partir do momento que Derrida 

propõe apresentar a mimese e sua instabilidade conceitual, tornam-se visíveis as contradições 
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dos discursos postulados desde a tradição grega, centralizados em uma verdade, uma origem, 

um mundo inteligível. 

O primeiro trecho termina com Sócrates, afirmando que toda aquela discussão 

realizada por ele e Protarco responderia a outra questão, que é colocada em suspense na obra 

derridiana. Ainda entrelaçado na busca de uma resposta para tal questão, o filósofo Jacques 

Derrida nos direciona para outro trecho. O segundo trecho retirado da obra de Mallarmé é 

posicionado como uma peça de um quebra-cabeça, encaixando-se quase que perfeitamente 

com o primeiro trecho exposto pelo filósofo, se não fosse pelo pequeno espaço existente entre 

os dois. Este trecho posicionado de forma peculiar traz uma análise realizada por Mallarmé de 

Pierrot assassin de sa femme, de Paul Margueritte. Mallarmé busca analisar uma performance 

realizada por um ator em um solilóquio, em que este é o Pierrot que mata a sua mulher de 

cócegas. O ator faz os dois papéis, ele é o assassino e a assassinada, numa representação de 

algo que pode ter sido um pensamento, um desejo presente, passado ou futuro, uma 

apresentação de um acontecimento ou não. Na sua análise, Mallarmé afirma que a cena é 

apenas a ilustração de uma ideia. Essa análise feita por Mallarmé foi ressaltada por Derrida 

em sua obra, quando este enfatiza que 

 

 

a cena ilustra além de uma ideia, não uma ação real, em um hímen (do qual 

flui o sonho), vicioso, mas sagrado, entre o desejo e a satisfação, realização e 

recordação: aqui antecipando, não recordando, no futuro, no passado, sob a 

falsa aparência de um presente. Assim opera o Mimo, cuja ação se limita a 

uma alusão perpétua sem romper a lua: ele define-se, assim, um meio, um 

meio puro, de ficção.
9
 (DERRIDA, 1981, p.175, tradução nossa) 

 

 

Diante desse segundo trecho, a questão da mimese é colocada em pauta mais uma vez. 

O leitor da obra é envolvido em uma rede de pensamentos, pressuposições, ideias na busca de 

uma origem para a representação realizada e um fim impossível de se realizar. Quem seria o 

Pierrot? Ele realmente matou a esposa? Ou foi apenas um desejo, uma cena, uma ilusão? A 

suposta cena nos leva a ruptura da lógica representacional entre aquilo que é real e aquilo que 

                                                           
9
 “The scene illustrates but the idea, not any actual action, in a hymen (out of which flows Dream), tainted with 

vice yet sacred, between desire and fulfilment, perpetration and remembrance: here anticipating, there recalling, 

in the future, in the past, under the false appearance of a present. That is how the Mime operates, whose act is 

confined to a perpetual allusion without breaking the ice or the mirror: he thus sets up a medium, a pure medium, 

of fiction.” (DERRIDA, 1981, p.175) 
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é ficção, nota-se que não há uma origem dada, não existe a possibilidade de defini-la, 

delimitá-la. Sendo assim, o real se apresenta como ficção.  

Nesse sentido, o suposto hímen entre os dois trechos realiza a ligação que expõe a 

discussão incessante acerca da representação. Este hímen pressupõe um deslocamento, uma 

separação que se torna evidente em um processo representativo. Esse espaçamento 

evidenciaria então a instabilidade do conceito de representação, que até então foi construído a 

partir de uma origem dada, excluindo aquilo que evidenciaria os espaços produzidos por ela, 

espaços esses que sempre permitiram uma nova apresentação, representação, como se algo 

nesse processo sempre ficasse exterior. Assim, a representação caminha num ciclo contínuo 

que demonstra a sua necessidade e impossibilidade de se realizar.  

Nessa mesma direção, Derrida, no ensaio Restituições da verdade em pintura (1978), 

inserido na obra A verdade em pintura, nos coloca diante da busca por uma presença, por uma 

verdade, e ao mesmo tempo, propõe expor a impossibilidade dessa presença a partir de uma 

obra de arte, do quadro O par de sapatos de Van Gogh. A discussão colocada em pauta traz 

atribuições realizadas por Heidegger e Meyer Schapiro acerca da obra. Na busca por uma 

definição, uma verdade acerca da significação dos sapatos, mais precisamente, a quem 

supostamente os sapatos pertenciam, Heidegger afirma que eles poderiam pertencer a uma 

camponesa, já Schapiro, discordando das pressuposições realizadas, afirma que os sapatos 

seriam do próprio Van Gogh. Na sua leitura da discussão proposta por Derrida, Olivia Santos 

(2010), ressalta que 

 

 

a questão levantada por Meyer Schapiro é que, ao falar dos sapatos pintados 

por Van Gogh, Heidegger estaria utilizando o quadro para difundir suas 

próprias ideias sobre o embate entre Terra e Mundo. Revelaria também uma 

preocupação retrógrada com o ruralismo, e ‘errando feio’, já que os sapatos 

não seriam de um camponês (como queria o filósofo), mas sim do próprio 

Van Gogh [...]. (SANTOS, 2010, p.106) 

 

 

Podemos notar, então, que a necessidade de encontrar um proprietário para os sapatos 

descarta algumas questões que deveriam ser levadas em consideração como, por exemplo: Os 

sapatos realmente existiram? Eles realmente formavam um par de sapatos? Assim, Derrida vai 

expor que as atribuições feitas pelos autores só expõem a necessidade de apropriação da 

imagem e, também, pressupõe uma origem, como se houvesse um par de sapatos dado e a 

pintura fosse apenas uma mera representação deles. 



 

37 

 

A obra de Van Gogh nos leva a diversos caminhos, o pintor coloca o expectador da 

sua obra em uma encruzilhada sem origem e sem fim, este se encontra entrelaçado por 

diversos questionamentos que estariam além de apenas descobrir a quem pertenciam os 

sapatos pintados pelo autor. Os sapatos expõem a problematização da representação, a 

necessidade e idealização de um original. E, como afirma Santos acerca do pensamento 

derridiano, 

 

 

para Derrida, os sapatos pintados de Van Gogh não estão presentes nem 

ausentes no quadro; há sapatos, isso é tudo. E não podem ser restituídos, 

foram feitos para permanecer em pintura, já que não podemos atribuir, com 

certeza, um par de sapatos pintados a um referente concreto ‘fora do quadro’ 

(SANTOS, 2010, p.107). 

 

 

 A observação do quadro nos direciona para a impossibilidade da certeza de origem, 

de apropriação. Essa impossibilidade não está presente apenas nas obras de arte, mas se 

encontra em todo processo representativo, a necessidade de tornar presente um suposto ideal, 

uma origem que nunca esteve presente, fazendo com que a noção linear de representação 

como mera cópia ou simulacro seja problemática.  Ao representar algo, há na verdade uma 

apresentação, apresentação essa que já está comprometida e, que possibilita sempre uma nova 

apresentação, reapresentação, representação da “apresentação”. Sendo assim, todo processo 

representativo aponta para a hipótese de que a representação é representação da representação, 

sem origem enquanto tal. 

A questão problemática da representação se encontra justamente em seu suposto 

original, na busca por uma origem inexistente. O par de sapatos de Van Gogh, na perspectiva 

apresentada por Derrida, além de desconstruir essa necessidade de um original, também vai 

trazer questionamentos sobre o próprio par, pois seria necessário saber primeiramente o que 

define um par, o que seria um par. Afirmar que naquela pintura há um par de sapatos já torna 

essa posição problemática. Segundo Santos (2010), os pares proporcionam conforto como se 

fossem apenas um e outro, e esse outro seria apenas um estrangeiro. O quadro de Van Gogh 

vai justamente proporcionar desconforto, pois como definir que aqueles sapatos formam um 

par e que par seria esse? A autora, mencionada anteriormente, vai trazer a tona a partir da 

desestabilização do par, o par formado pelo original e sua tradução (SANTOS, 2010, p.115). 
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Propomos aqui seguir o mesmo pensamento proposto, mas numa outra direção, não tão 

distante, o nosso suposto par é composto pela tradução e a representação do Outro.  

 

 

2.2 Tradução e Representação do Outro 

 

 

A tradução e a representação, no sentido clássico pressupõem, como já foi dito 

anteriormente, uma origem dada, um original ideal. Isso posto, colocamos em pauta outra 

questão que é preciso ser levada em conta: O que é o original? Até que ponto o original é 

original no interior do seu significado puro, se é que ele existe? Ao traduzir, o tradutor 

também está em busca de uma origem, um centro, uma idealização de um original, a busca de 

dizer o mesmo que o original.  Essa busca constante por uma verdade presente, um 

significado, um signo pré-determinado, sempre esteve presente na história. No Ocidente, 

como já exposto, foi preconizada de forma notável pelos gregos a partir de um ideal platônico 

de representação, de verdade, de presença: a mimese.  

Na busca de se apropriar da língua do Outro, o tradutor embarca na tarefa de 

representar o Outro e a sua língua. Uma representação que está além de uma simples cópia, ou 

simulacro proposta pela mimese. Trata-se de uma tentativa de tornar presente a língua do 

Outro em sua língua, de repetir algo que supostamente estava presente no original. Ao se 

confrontar no processo tradutório, o tradutor anseia representar aquilo que já foi representado, 

apresentado, algo que não estava existente, ou completamente presente em sua “origem”, em 

seu início. O tradutor realiza a representação da representação, repetição de algo que não se 

repete enquanto tal. Nesse sentido, como tornar presente, repetir, transportar a presença 

daquilo que não estava presente desde o seu início, sua origem, seu dito original? Podemos 

notar, então, que assim como a tradução, a representação caminha entre a necessidade e a 

impossibilidade de se realizar no momento em que apetece por um sentido que é fugidio, que 

sempre escapa.  

Jacques Derrida, ao abordar aspectos do teatro da crueldade de Antonin Artaud (1948) 

em seu texto O teatro da crueldade e o fechamento da representação, inserido na obra A 

escritura e a diferença (2009), traz à baila a representação e sua instabilidade. De acordo com 

o filósofo, o teatro da crueldade rejeita os preceitos do teatro clássico, propondo uma nova 

forma de representar, uma nova concepção de teatro. Derrida afirma que,  
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o teatro da crueldade não é uma representação. É a própria vida no que ela 

tem de irrepresentável. A vida é a origem não representável da 

representação. [...] Esta vida carrega o homem mas não é em primeiro lugar 

a vida do homem. Este não passa de uma representação da vida e tal é o 

limite – humanista – da metafísica do teatro clássico. (DERRIDA, 2009, 

p.341, grifo nosso) 

 

 

Uma cena pressupõe uma origem, uma vida representada, uma repetição. Mas a 

própria vida se apresenta como uma representação fazendo com que a cena seja a 

representação da representação. Não se pode definir em que momento ela começou, não se 

pode repetir e não se pode determinar onde ela terminará. O filósofo ainda acrescenta que, 

 

 

é certo que a cena já não representará, pois não virá acrescentar-se como 

uma ilustração sensível a um texto já escrito, pensado ou vivido fora dela e 

que não faria mais do que repetir, cuja trama não constituiria. Já não virá 

repetir um presente, re-presentar um presente que estaria noutro lugar e 

antes dela, cuja plenitude seria mais velha do que ela, ausente de cena e 

podendo de direito passar sem ela: presença a si do Logos absoluto, presente 

vivo de Deus. Não mais será uma representação, se representação quer dizer 

superfície exposta de um espetáculo oferecido a curiosos. (DERRIDA, 2009, 

p. 346) 

 

 

Assim, da mesma forma que a representação exposta por Derrida questiona o próprio 

conceito de representação, questionamos o conceito de tradução se o pensamos sempre 

dependente de um original já dado. A tradução então caminharia no mesmo sentido da 

representação, na busca de algo que não está presente desde o seu início, uma busca por algo 

irrealizável, uma travessia entre o necessário e o impossível. 

Nessa perspectiva e tomando o objeto eleito neste trabalho, ao intervir, o tradutor 

encontra-se em uma encruzilhada. Sua tarefa se torna muito mais complexa, quando este, ao 

se deparar com o romance roseano, se depara com a encruzilhada da representação, uma vez 

que ele necessita representar um sertão representado, apresentado, reapresentado, um sertão 

que não tem origem e nem um fim, nem mesmo para Guimarães Rosa, como veremos no 

capítulo 3. Assim, ao desejar traduzir/representar, o tradutor estará dentro de um 

encadeamento infinito de sentidos e significados, realizando uma representação sem um ponto 
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de partida e chegada, pois como nos diz Derrida (2009, p.365) “[...] ela sempre já começou, a 

representação não tem portanto fim”. Assim como a representação, a tradução também não 

tem fim e sua origem não se pode datar. A tradução, portanto, se traveste de representação se 

comportando como tal, se apresentando como a representação do Outro e da sua língua. 

Ovidi Carbonell, em sua obra Traducir al otro
10

 (1997), expõe algumas reflexões 

acerca da perigosa e complexa travessia do tradutor quando este se dispõe a realizar a sua 

tarefa e, dessa maneira, necessita lidar com diferentes línguas e culturas. Segundo o autor 

(1997, p.22, tradução nossa), “O tradutor que conduz seu trabalho entre textos, línguas e 

culturas, se encontra em uma posição de privilégio em um espaço de litígio” 
11

. O tradutor se 

torna um mediador entre culturas, podendo influenciar ou não a recepção e aceitação da sua 

tradução. Sua “posição de privilégio” se dá por meio da sua tarefa a qual possibilita a ele 

transportar, transformar, representar conhecimentos de uma cultura a outra. Como afirma 

Carbonell  

 

 

o novo texto deve ser colocado em um novo contexto, e o tradutor será um 

agente necessário para que, consciente ou inconscientemente, o texto 

encontre o seu lugar dentro de um novo espaço ideológico, com suas 

concepções, representações e hierarquias. (CARBONELL, 1997, p. 22, 

tradução nossa) 
12

 

 

 

Um texto, ao ser traduzido, se transforma em um novo texto, esse novo texto vem 

carregado de pressuposições, pensamentos, significações, influências culturais, muitas vezes 

de uma nação sobre a outra, de uma cultura sobre a outra, prevalecendo e propagando a 

posição binária e desigual entre uma língua “colonizadora” e uma língua “colonizada”, por 

exemplo. A tradução, portanto, não é pura e inocente em seus propósitos. Carbonell ressalta 

uma das correntes de pensamento atuais, o pós-estruturalismo que, segundo ele, foi 

apresentada por Derrida e aborda o caráter descentralizado da tradução, como já 

mencionamos anteriormente. Segundo o autor, a corrente também derridiana 

                                                           
10

 Embora estejamos usando uma teorização pós-colonial, fazemos um deslocamento. Não se trata exatamente de 

um contexto pós-colonial, mas guarda muitas similaridades por se tratar de um estudo acerca da tradução e 

representação entre uma cultura hegemônica e outra chamada periférica. 
11

 “El traductor, que lleva a cabo su trabajo entre textos, lenguas y culturas se encuentra en una posición de 

privilegio en un espacio en litigio.” (CARBONELL, 1997, p.22) 
12

 “El nuevo texto ha de resituarse en un nuevo contexto, y el traductor va a resultar el agente necesario para 

que, consciente o inconscientemente, el texto halle su lugar dentro del nuevo espacio ideológico, con sus 

concepciones, representaciones y jerarquías.” (CARBONELL, 1997, p. 22, grifo do autor) 
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[...] coloca a tradução, uma vez que é mais uma manifestação cultural, como 

um processo heterogêneo e derivado, que nunca é um evento isolado, mas 

tem um significado plural e saturado com implicações ligadas à cultura como 

um todo. Estes podem estar em conflito com as mesmas intenções do autor e 

até mesmo do tradutor. (CARBONELL, 1997, p. 22-23, tradução nossa) 
13

 

 

 

O autor ainda afirma que o pós-estruturalismo considera que (1997, p. 118) “[...] a 

comunicação e a tradução entre culturas realmente existe, embora não possa ser conceituada 

ou rigidamente estruturada.
14

”. Assim, a tradução se torna um meio importante para 

propagação de ideologias e consequentemente responsável pela soberania de algumas culturas 

sobre outras. O tradutor torna-se agente de transformação, buscando apresentar um contexto a 

outro. Ovidi Carbonell acrescenta  

 

 

tem lugar uma tradução contextual mais do que uma tradução textual. Por 

isso, se busca reproduzir um contexto, fazendo com que os fragmentos 

lingüísticos da cultura alienígena tenham sentido - ou seja, encaixem-se no 

âmbito da cultura alvo. (CARBONELL, 1997, p.111, tradução nossa) 
15

 

 

 

A partir do que Carbonell traz sobre a chamada tradução contextual, observamos que, 

face o nosso objeto de pesquisa, em meio a uma cultura hegemônica e outra considerada 

periférica, a tradução para o inglês de Grande Sertão: Veredas surge após traduções de outros 

clássicos, como Os Sertões (Rebellion in the Backlands) de Euclides da Cunha, Dom 

Casmurro de Machado de Assis, Iracema de José de Alencar, Terras do Sem-Fim (The 

Violent Land) de Jorge Amado entre outras obras, que de certa maneira, traduziram, 

representaram um Brasil exótico e misterioso nos Estados Unidos até os anos 60.  

                                                           
13

 “[…] plantea la traducción, dado que es una manifestación cultural más, como un proceso heterogéneo y 

derivado, que nunca es un hecho aislado, sino que posee un significado plural y saturado de implicaciones 

vinculadas a la cultura en su conjunto. Éstas pueden estar en conflicto con las intenciones mismas del autor y aun 

del traductor.” (CARBONELL, 1997, p. 22-23) 
14

 “El posestructuralismo derrideano contempla esta posibilidad desde su aspecto más obvio: la comunicación y 

la traducción entre culturas existe en realidad aunque no pueda conceptualizarse o estructurarse rígidamente.” 

(CARBONELL, 1997, p. 118) 
15

 “Tiene lugar una traducción contextual, más que una traducción textual. Por lo tanto, se busca reproducir un 

contexto, haciendo que los fragmentos lingüísticos de la cultura ajena cobren sentido - es decir encajen en el 

contexto de la cultura de destino.” (CARBONELL, 1997, p.111) 
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 Apenas no início da década de 60, a partir do que foi denominado de Boom literário, 

traduções de autores antes desconhecidos mundialmente, principalmente de autores latino-

americanos, passam a ser publicadas em grande número. O Boom traz então para o palco 

internacional novas paisagens e novos elementos, até o momento desconhecidos por leitores e 

autores que se depararam com um novo mundo a ser atravessado. Um dos responsáveis pelo 

crescimento de publicações latino-americanas no exterior foi o editor Alfred A. Knopf, que 

juntamente com a tradutora Harriet de Onís, publicaram várias obras da literatura brasileira 

nos Estados Unidos (ANDRADE, 2009, p.5).  

A partir das traduções que estava realizando, a tradutora Harriet de Onís se deparou 

com Grande Sertão: Veredas quando veio fazer uma visita a seu filho que morava no Rio 

Janeiro. Como já havia realizado traduções de outros autores brasileiros como José Lins do 

Rego, Euclides da Cunha e, do próprio Guimarães Rosa, já mencionado no capítulo um desse 

estudo, a tradutora então, em 1959, inicia a sua travessia pelo sertão de Riobaldo e dessa 

maneira prossegue trocando cartas com Guimarães Rosa, a fim de compreender os aspectos e 

vocábulos peculiares presentes na obra roseana. Mesmo assim, uma obra com um vocabulário 

tão específico e revolucionário, fez com que Onís abandonasse sua empreitada pelo sertão, 

transferindo sua tarefa ao professor James Taylor (VERLANGIERI, 1993, p.18-19). 

Segundo a autora Iná Verlangieri (1993), após um ano empenhado na tradução da obra 

roseana, Taylor convida Onís para revisar a obra, em julho de 1961. Por problemas de saúde e 

também por estar envolvida em outras traduções, houve uma demora considerável na entrega 

da obra revisada, fazendo com que Onís só iniciasse sua revisão no começo de 1962. Em meio 

a essa demora, surge a tradução para o inglês de uma das obras mais importantes da nossa 

literatura conhecida internacionalmente, Gabriela, Clove and Cinammon (Gabriela Cravo e 

Canela) de Jorge Amado, traduzida por James Taylor e William Grossman. Com a ótima 

recepção da obra amadiana nos Estados Unidos, Jorge Amado é convidado para apresentar a 

obra The Devil to Pay in the Backlands realizando o seu prefácio.  

Ao iniciar a sua apresentação para o leitor estadunidense, Jorge Amado relembra da 

obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre, publicada em 1933. Segundo o autor essa 

obra causou grande impacto na literatura brasileira contemporânea e, para ele a única obra que 

causou maior impacto antes das obras de Guimarães Rosa. Amado expõe que dez anos após a 

obra de Gilberto Freire com sua obra Sagarana, Rosa faz a sua primeira aparição na cena 

literária brasileira. O autor ressalta que Rosa e todos os outros autores que surgiram em sua 

época, como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz representaram a 
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segunda geração do Modernismo no Brasil. Amado ressalta que esta geração surge após a 

Revolução de 1930, tendo como alvo reformular a linguagem literária, transformar a 

literatura. 

De acordo com o autor baiano, os críticos se dividiram e, muitos não conseguiam 

compreender a peculiaridade e ao mesmo tempo a universalidade das obras de Rosa. 

Enquanto as opiniões divergiam entre os críticos, a maior parte do público aplaudia e percebia 

então, o caráter único rosiano que havia emergido na cena literária. Amado ainda estranha o 

fato de Rosa ser mineiro, pois para ele o estado de Minas Gerais era caracterizado por ser 

conservador e sua literatura conduzida, segundo ele, por regras de boas maneiras. Dessa 

forma, ele afirma (1962 apud ROSA, 1963, p.9, tradução nossa) “Para mim, Guimarães Rosa 

é um romancista da Bahia em vez de Minas Gerais, e eu acho que minha posição é 

perfeitamente lógica” 
16

. Jorge Amado ressalta que o sertão mineiro, cenário de The Devil to 

Pay in the Backlands é uma extensão do sertão baiano com todas as suas características: o 

povo, seus costumes e sua linguagem. E, tece elogios a Rosa enaltecendo a grandiosidade da 

sua obra. O autor baiano conclui o prefácio agradecendo a oportunidade de prestar 

homenagem a Guimarães Rosa que contribuiu para que abrisse os caminhos para uma geração 

de escritores da qual ele faz parte.  

Nesse contexto editorial no universo estadunidense, The Devil to Pay in the Backlands 

surge a partir de estereótipos já estabelecidos, um Brasil e brasileiros delineados por 

características derivadas, por exemplo, da mulher fogosa como em Gabriela, ou dos índios 

apresentados em Iracema. A obra roseana traz assim uma quebra, um rompimento de um 

Brasil conhecido como exótico, trazendo novas paisagens, novos personagens, e um 

vocabulário extremamente peculiar. Apesar de trazer à baila a temática em torno do sertão 

mais uma vez, apresentada anteriormente por Euclides da Cunha, a obra de Guimarães Rosa 

foge a linearidade de um romance clássico, trazendo um estranhamento desde o seu suposto 

original. 

A tradução de uma obra tão peculiar e ao mesmo tempo universal traz um novo 

desafio ao leitor inglês, provocando uma separação entre velhos e novos estereótipos. Como 

ressalta Ovidi Carbonell (1997, p. 116), “A tradução como uma ponte entre as culturas 
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 “For me, Guimarães Rosa is a novelist of Bahía rather than Minas Gerais, and I think my position in this 

matter is perfectly tenable.” ( AMADO, 1962 apud ROSA, 1963, p.9) 
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também pode se tornar uma causa para a separação, um caldeirão de diferenças, para 

reafirmar antigos estereótipos ou mesmo criar novos” 
17

. 

Dizer o Outro, representar o Outro se torna, então, o grande desafio para um tradutor, 

desafio esse perpassado não só por aspectos da linguagem, mas aspectos políticos, 

ideológicos, sociais também. O Outro é delineado a partir de padrões pré-existentes fazendo 

com que a expectativa do leitor sobre a obra traduzida esteja pautada, muitas vezes, no 

exótico e estereotipado, principalmente e, ainda podemos afirmar, sempre entre países com 

posições políticas e econômicas desiguais. 

Nessa mesma direção, Homi Bhabha, em sua obra O Local da Cultura (1998), afirma 

que 

 

 

a narrativa e a política cultural da diferença tornam-se o círculo fechado da 

interpretação. O Outro perde seu poder de significar, de negar, de iniciar seu 

desejo histórico, de estabelecer seu próprio discurso institucional e 

oposicional. Embora o conteúdo de uma ‘outra’ cultura possa ser conhecido 

de forma impecável, embora ela seja representada de forma etnocêntrica, é 

seu local enquanto fechamento das grandes teorias, a exigência de que, em 

termos analíticos, ela seja sempre o objeto de conhecimento, o dócil corpo 

da diferença, que reproduz uma relação de dominação e que é a condenação 

mais séria dos poderes institucionais da teoria crítica. (BHABHA, 1998, 

p.59, grifo do autor) 

 

 

Desta maneira, podemos reafirmar que a tradução não é unívoca em si, não só por 

aspectos da linguagem, mas por todos os caminhos políticos, ideológicos, culturais que 

transitam por ela. A tradução entre culturas não é uma simples transferência, ou apenas uma 

transformação de palavras por palavras, mas sim uma representação do Outro, exposta por 

uma suposta diversidade cultural. Essa diversidade que é delineada a partir de um centro, de 

uma origem em que o Outro traduzido é colocado como o estranho, o diferente. Ainda 

segundo Bhabha, 

 

 

a diversidade cultural é o reconhecimento de conteúdos e costumes culturais 

pré-dados [...] A diversidade cultural é também a representação de uma 

retórica radical da separação de culturas totalizadas que existem intocadas 

                                                           
17

 “La traducción como puente entre culturas puede llegar a ser también un motivo de separación, un crisol de 

diferencias, al reafirmar viejos estereotipos o incluso al crear nuevos.” (CARBONELL, 1997, p. 116) 
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pela intertextualidade de seus locais históricos, protegidas na utopia de uma 

memória mítica de uma identidade coletiva única. (BHABHA, 1998, p. 63) 

 

 

A partir dessa utópica identidade coletiva, a qual pressupõe identidades fixadas e 

delimitadas, é construída a diversidade cultural. O Outro passa a ser exposto em meio a essa 

diversidade. Ele é apresentado a partir da representação, a partir daquele que o traduz e essa 

tradução, esse texto, essa enunciação não é pura, nem inocente e, é marcada pela différance, 

um processo contínuo de diferenças. Como afirma Bhabha 

 

 

a razão pela qual um texto ou sistema de significados culturais não pode ser 

auto-suficiente é que o ato de enunciação cultural – o lugar do enunciado – é 

atravessado pela différance da escrita. Isto tem menos a ver com o que os 

antropólogos poderiam descrever como atitudes variáveis diante de sistemas 

simbólicos no interior de diferentes culturas do que com a estrutura mesma 

da representação simbólica – não o conteúdo do símbolo ou sua função 

social, mas a estrutura da simbolização. É essa diferença no processo da 

linguagem que é crucial para a produção do sentido e que, ao mesmo tempo, 

assegura que o sentido nunca é simplesmente mimético e transparente. 

(BHABHA, 1998, p. 65) 

 

 

 Sendo assim, a diferença e a tradução caminham pela representação. Essas diferenças 

e as constantes traduções expõem espaços diferentes, paisagens diferentes, vocábulos também 

diferentes trazendo sempre uma nova representação, apresentação do Outro. Essas diferenças 

se apresentam não só entre culturas diferentes, mas também, dentro de uma mesma cultura e, 

estão em constante processo de mudança ao longo do tempo e do espaço. De acordo com 

Derrida 

 

 

nunca os textos traduzidos dizem a mesma coisa que o texto original. 

Sempre ocorre algo novo. Mesmo, ou especialmente, em boas traduções. Há 

transformações que respondem, em primeiro lugar, à transmissão em um 

contexto cultural, político, ideológico diferente, a uma tradição diferente, e 

que faz com que ‘o mesmo texto’ - não há um único texto, mesmo o original 

não é idêntico o si - mesmo dentro da mesma cultura, tenha efeitos 

diferentes.
18

 (DERRIDA, 1999, p. 62, tradução nossa) 

                                                           
18

 “Nunca los textos traducidos dicen la misma cosa que el texto original. Siempre ocurre algo nuevo. Incluso, o 

sobre todo, en las buenas traducciones. Hay transformaciones que responden, por una parte, a la transmisión en 

un contexto cultural, político, ideológico diferente, a una tradición diferente, y que hacen que ‘el mismo texto’ – 
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 Nesse sentido, observamos que a tradução e a representação caminham por uma 

mesma travessia, que se inicia a partir do momento em que essas se encontram na 

encruzilhada da linguagem. Seus caminhos estarão sempre interligados numa busca incessante 

pelo Outro, numa ansiedade de dizer o Outro, apresentar o Outro. A tradução assim como a 

representação atravessa culturas, contextos, ideologias e não é uma mera transmissão de 

palavra por palavra, significado por outro significado. A tradução representa o Outro. Dessa 

maneira, a partir das reflexões realizadas pelos teóricos acima podemos então elaborar a 

noção de “Tradução como representação do Outro”, a partir do momento que notamos que a 

tradução se comporta como representação e está muito além de transportar vocábulos de uma 

língua a outra, mas sim necessita representar uma cultura de partida que desde o seu início 

não é finita, nem unívoca em si. 

 O tradutor, ao iniciar a sua tarefa, precisa lidar também com a recepção da obra 

traduzida, com as características do Outro, já delineadas por outras obras da “mesma língua” 

de partida na língua de chegada e, então, representar o Outro na busca que este seja bem 

recebido, seja compreendido. No caso particular que analisamos, a tarefa do tradutor se torna 

uma verdadeira cruzada, a partir do momento em que este se depara com a obra roseana, 

principalmente quando já está delineada uma imagem da nação brasileira, de uma dada 

representação de sua identidade. O tradutor então busca representar o sertão de Riobaldo ao 

leitor americano, apesar de todos os pressupostos que rodeiam a sua tradução. 

 A cultura considerada como periférica é traduzida pela cultura hegemônica. E essa 

transformação realizada é esperada por um leitor que talvez anseie reconhecer o sertão de 

Euclides da Cunha, ou buscar nas mulheres da obra roseana a Capitu de Machado de Assis. A 

representação do Outro traz à tona construções, conceitos, predefinições que serão 

mobilizadas na tradução. É apresentada então, a descentralização da representação, que como 

a tradução não é inocente e pura em si. Como nos diz Ovidi Carbonell (1997, p. 121), 

“Nenhuma representação é completamente unívoca” 
19

.  

 O tradutor está a todo o tempo cruzando as fronteiras da linguagem, em meio a 

culturas e línguas – culturas sem arestas, línguas que estão longe de serem únicas, que estão 

distantes de formar um grupo unitário – num processo constante de dizer o Outro, de 

                                                                                                                                                                                     
no existe un mismo texto, incluso el original no es idéntico a sí mismo - , incluso en el interior de la misma 

cultura, tenga efectos diferentes.” (DERRIDA, 1999, p. 62, grifo do autor) 
19

 “Ninguna representación es completamente unívoca.” (CARBONELL, 1997, p. 121)  
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representar o Outro. O tradutor se aprofunda e navega entre os dizeres, vocábulos presentes 

no suposto original e, dessa maneira, sua tarefa lhe permite a aproximação e ao mesmo tempo 

o afastamento do seu ponto de partida. A partir do momento em que ele inicia a sua tarefa, ele 

deixa de ser apenas um transmissor de uma mensagem para também ser o criador dela, ele 

deixa de ser só tradutor e passa a ser também autor da obra que traduz tendo em suas mãos o 

poder de transformar o Outro, de fazer o Outro conhecido a partir da sua construção 

tradutória, a partir da sua representação. 

 Há, portanto uma promessa, a promessa de uma língua, de dizer o Outro e, como 

afirma Derrida (2001b, p.100) “Não é possível falar fora desta promessa [...]”. Desta maneira, 

não é possível traduzir, representar sem prometer, sem estar comprometido com a língua. Este 

comprometimento realizado entre o tradutor e o original se torna um acordo inegociável e, ao 

mesmo tempo necessário, pois propõe a realização do impossível, trazer o Outro completo e 

totalmente delineado pela tradução, pela representação. Traduzir é uma tarefa, uma promessa 

que estará em busca de uma realização, nunca estará finalizada, podendo desse modo, surgir 

outras e outras traduções de uma “mesma” obra. 

 Assim, a tradução como representação do Outro estará sempre envolvida em uma 

encruzilhada, um entre-lugar, um lugar não onde que colocará a tradução e a representação 

coparticipantes de uma mesma travessia. Essa trajetória é marcada pelo anseio por uma 

verdade, por uma presença, pelo desejo de uma língua, a língua do Outro. Verdades que 

estarão sempre envolvidas por ideologias, preconceitos, pressuposições as quais entrelaçam o 

Outro e, assim, buscam defini-lo a partir de um olhar que é aparentemente, apenas 

aparentemente, descomprometido. 
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3 O SERTÃO NO MEIO DO REDEMOINHO 

 

 

Sertão, – se diz –, o senhor querendo procurar, 

nunca não encontra. De repente, por si, quando a 

gente não espera, o sertão vem. 

 

The sertão, they say, you never find by looking 

for it. Suddenly, when you least expect it, the 

sertão appears. 

 

João Guimarães Rosa 

 

 

Guimarães Rosa leva o leitor da sua obra a uma viagem por um sertão intrigante capaz 

de se transformar a todo instante. O sertão e tudo o que ele vem a significar na obra, na vida 

dos personagens principalmente na vida Riobaldo, personagem principal do enredo, sempre 

vai aparecer como uma surpresa, uma nova direção, uma nova significação. Aparecendo 

muitas vezes de forma inesperada “o sertão vem”. E é a partir dele, da travessia que 

realizamos que este capítulo é construído. Nossa viagem pelo sertão se dá pela relação entre o 

suposto original e sua tradução. Como ele é apresentado ao ser traduzido? Essa travessia 

instigante, curiosa, sem ponto inicial e final se dá primeiramente na relação entre as obras, 

caminhamos entre Grande Sertão: Veredas e sua tradução para o inglês The Devil to Pay in 

the Backlands. Os passos nesse trajeto foram dados entre as veredas deste sertão, entre sua 

significação e grandiosidade apresentada por Riobaldo e como ela é retratada pelo tradutor em 

sua tarefa, ao se deparar com um vocábulo envolto por um universo de significações. 

 

 

3.1 De Grande Sertão: Veredas para The Devil to Pay in the Backlands 

 

 

Retomamos, aqui, a questão apresentada ao introduzir este estudo: O que acontece 

quando traduzimos de uma língua a outra e, particularmente, quando se traduz a 

complexidade da língua roseana? É necessário considerar que, no momento em que 
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começamos a trilhar o sertão roseano, somos envoltos por vocábulos, personagens, caminhos 

e descaminhos. A língua apresentada, representada, traduzida por Guimarães Rosa transcende 

à própria língua portuguesa, trazendo à baila a peculiaridade da sua língua e da sua assinatura. 

Dessa maneira, a tarefa do tradutor se torna mais complexa, quando ela/ele se depararam com 

um sertão que está além de uma localização geográfica.  

Como responder, então, tal questão a partir da tradução do romance de Rosa, Grande 

Sertão: Veredas, realizada por Harriet de Onís e James Taylor, e publicada em 1963, nos 

Estados Unidos com o título The Devil to Pay in the Backlands? Com base na perspectiva 

desconstrutivista de Jacques Derrida, tomando a sua discussão sobre a tradução, a tarefa do 

tradutor e a representação, assumimos a premissa segundo a qual o tradutor representa o 

Outro no contexto da tradução, particularmente no que se refere à representação do sertão 

roseano na língua inglesa. 

Nossa viagem instigante pelo sertão roseano se inicia, ao nos depararmos com o título 

da obra traduzida, transformada, representada. Ao traduzir Grande Sertão: Veredas para The 

Devil to Pay in the Backlands destacamos a expressão The devil to pay que, em inglês, teria o 

mesmo sentido da frase There was a lot of problems, significando: muita confusão, muitos 

problemas. Os tradutores parecem tentar dar conta de todo o contexto da narrativa de Rosa ao 

realizar a sua tarefa, fazendo referência ao subtítulo da obra considerada original “o diabo na 

rua, no meio do redemoinho...”. Não caberia a nós avaliar a tradução de uma obra a outra, 

pois para isso seria necessário responder: O que é Grande Sertão: Veredas? Será possível 

responder essa questão mesmo em português?  

Para responder tal questão também seria necessário dizer: o que é sertão? Qual o 

significado dessa palavra tão presente e tão importante, do início ao fim, na obra roseana? Na 

própria língua portuguesa, considerada como aquela que transita pelo original, há uma certa 

dificuldade em definir o que pode ser ou que retrata tal vocábulo. Segundo Fabel Filho 

(2011), a própria origem e também o seu uso apresentam variações de significação. A partir 

disso, o autor aponta para a raiz, ou podemos ainda dizer, para as raízes da palavra sertão. Ele 

cita, inicialmente, os significados apresentados pelos Dicionários Aurélio e Houaiss. Nos 

dois, encontramos o vocábulo como parte de diversas regiões, - inclusive o significado de 

região também é ambíguo, mas não entraremos nessa questão, no estudo proposto - em um 

momento, sertão é retratado como uma “região agreste”, em outro momento ele é um “terreno 

coberto de mato”, e por fim, ele é apresentado como “Interior pouco povoado”, “Zona pouco 

povoada” (FILHO, 2011, p. 84-85). 
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O desafio de apreender o sentido da palavra caminharia também, na determinação da 

sua origem. Para fazer uma travessia nessa busca, Fabel Filho apresenta vários estudiosos, 

como Gustavo Barroso e Moacir Silva, numa tentativa de assegurar a origem do vocábulo. O 

autor evidencia que há um acordo que a palavra sertão é de origem portuguesa, e menciona 

que  

 

  

segundo estudiosos como Gustavo Barroso (1947), da Academia Brasileira 

de Letras, de modo geral, admite-se que a palavra portuguesa ‘sertão’ nada 

mais é que a corruptela ou abreviatura de ‘desertão’, deserto grande, 

apelativo dado pelos portugueses às regiões despovoadas e híspides da 

África Equatorial. Tal vocábulo, por sua vez, derivou-se da forma latina 

correspondente: desertus (interior, coração das terras) (FILHO, 2011, p.85, 

grifo do autor). 

 

 

 De acordo com o autor, baseado em Barroso, a palavra sertão era utilizada desde o 

século XVI, relacionada a regiões de Portugal e, menciona que Barroso no mesmo estudo, 

direciona o termo para outro significado: perfeito. Nessa mesma direção, Filho também 

apresenta Moacir Silva e suas considerações acerca das raízes do vocábulo sertão, relatando 

que, com base em Silva, a palavra aparece mais de uma vez na carta de Pero Vaz de Caminha, 

aparecendo como ‘lugar oculto, ou sem arvoredo, situado longe da costa’. (FILHO, 2011, p. 

85). Fabel Filho ainda menciona, sobre uma das obras que trouxe o sertão, e as questões que 

estão envolta dele à baila, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Segundo o teórico, a partir da 

paisagem apresentada por Euclides (2011, p. 86), “[...] houve uma forte ‘identificação’ do 

termo ‘ sertão’ com aquela paisagem”.  

 Mesmo assim, apesar das tantas obras que buscam apresentar o sertão e, das muitas e 

diversas teorias apresentadas acerca da palavra, o questionamento ainda impera sobre o que 

ela vem a ser, qual a sua origem, o que ela traduz, e/ou o que ela representa. Podemos 

observar as variações dentro da própria língua portuguesa, a dificuldade de definir sertão, 

instaurada desde a língua de partida. Nesse sentido, acreditamos que caminhar pelo sertão 

roseano seria justamente se envolver nesse redemoinho anunciado por esta palavra, que, ao 

mesmo tempo em que promove curiosidade, nos faz girar em torno de todas as suas raízes e 

definições. 

Um redemoinho apresentado logo no título das obras, formado pela convecção dos 

ventos em dias quentes, sua aparição, segundo a crença popular seria o aparecimento do 
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diabo, evento esse que envolve toda a obra. Um “Redemoinho: o senhor sabe – a briga de 

ventos. O quando um esbarra com outro, e se enrolam, o dôido espetáculo.” 20
. Logo, o 

redemoinho traz consigo o diabo, “redemunho era d’Ele – do diabo. O demônio se vertia ali, 

dentro viajava.” 21, e todas as confusões que ele provoca no sertão e na vida de Riobaldo. A 

existência do diabo atravessa o enredo de Rosa, tornando-se uma interrogação na vida do 

personagem principal da obra, até a última página: “Amável o senhor me ouviu, minha idéia 

confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. 

Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. 

Travessia...” 22.  

Assim, pode-se perceber no romance que não só o diabo está envolto no redemoinho, 

mas o sertão também. O sertão, então, estaria interligado ao diabo, o sertão no meio do 

redemoinho. Um sertão capaz de provocar confusões, alegrias e tristezas, maldades e 

bondades, saúde e doença, verdades e mentiras, capaz de pregar peças em todos aqueles que 

vivem dele, que o respiram, que fazem parte dele. Esse redemoinho envolve os tradutores em 

sua tarefa, colocando-os diante da impossibilidade e possibilidade da tradução, diante da 

transformação, diante da representação do Outro e da sua língua. Consideramos que, na busca 

de dizer o Outro na sua própria língua, o tradutor toca em problemas essenciais de 

representação das línguas, das culturas e da escrita tradutória, ao reinventar o assim dito 

original. 

 

 

3.2 Veredas do Sertão 

 

 

 “Nonada”,23 exclama Riobaldo ao iniciar a narrativa da sua trajetória. Os primeiros 

passos do personagem, em sua travessia pelo sertão, acontecem em meio ao aparecimento de 

um bezerro, “[...] um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser – se viu -; e com máscara 

de cachorro.” 24 A forma estranha do animal fez com que as pessoas concluíssem “[...] era o 

demo.” 25 Logo, pediram a arma de Riobaldo para “darem um fim” naquele animal. 

Acontecimento estranho e, ao mesmo tempo, peculiar, que faz com que aquele que ouve o 

                                                           
20

 ROSA, J.G. Grande Sertão: Veredas. 19.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p.261.Todas as citações 

posteriores retiradas desta edição serão indicadas pelas letras GSV e a página respectiva. 
21

 GSV, p. 262 
22

 GSV, p. 624 
23

 GSV, p.23. 
24

 GSV, p.23. 
25

 GSV, p.23. 
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personagem dê risadas. Mas, mesmo diante das risadas do seu interlocutor, Riobaldo afirma, 

“O senhor tolere, isto é o sertão” 26. Acontecimentos entrelaçados por sentimentos, crenças, 

ficção e realidade compõem o sertão roseano. 

O primeiro acontecimento descrito pelo personagem já deixa transparecer a grandeza e 

significação do sertão. Riobaldo busca delinear o sertão e sua geografia na tentativa de 

descrever a grandeza desse vocábulo e tudo o que o envolve, “Lugar sertão se divulga [...]” 27. 

Logo, sertão não seria só uma localização geográfica, mas um sentimento, uma vontade, um 

acontecimento peculiar, crenças muitas vezes desconexas. Falar do sertão de Riobaldo nos 

coloca em um labirinto cheio de travessias e encruzilhadas que podem ser encontradas em 

qualquer lugar, além de uma região específica, como nos diz Riobaldo: “O sertão está em 

toda a parte” 28. O sertão apresentado por Guimarães Rosa rompe fronteiras de tal maneira 

que se encontra entranhado na vida dos personagens do romance. 

Dessa maneira, ao se deparar com a obra roseana, o tradutor, ao realizar a sua tarefa, 

estará sempre entre a necessidade e impossibilidade de “restituir” a suposta obra original, na 

sua língua. A dificuldade do tradutor se instaura já nas primeiras linhas, quando este não 

traduz o vocábulo sertão, expondo a diversidade cultural e geográfica entre o contexto da obra 

e do seu tradutor. Como podemos visualizar no trecho a seguir: 

 

 

You Will have to excuse it, sir, but this is the sertão.* Some say it’s not- that 

the real sertão is way out yonder, on the high plains, beyond the Urucúia 

River. Nonsense. For those of Corinto and Curvelo, then, isn’t right here the 

sertão? Ah, but there’s more to it than that! The sertão describes itself: it is 

where the grazing lands have no fences; where you can keep going ten, 

fifteen leagues without coming upon a single house; where a criminal can 

safely hide out, beyond the reach of the authorities.
29

  

 

 

Na tentativa de aproximar o leitor da obra para que ele compreenda o que é sertão, os 

tradutores montam um glossário onde busca definir o sertão como uma localização, um 

espaço físico de Minas Gerais. Na busca de tentar definir o que vem a ser o sertão, os 

tradutores delimitam o sertão de Riobaldo.  

                                                           
26

 GSV, p.23. 
27

 GSV, p.24. 
28

 GSV, p.24. 
29 ROSA, J. G. The devil to pay in the backlands. Tradução de James L. Taylor e Harriet de Onís. New York: 

Alfred A. Knopf, 1963, p. 3 - 4. Todas as citações posteriores retiradas desta edição serão indicadas pelas 

letras TDPB e a página respectiva. 
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Vejamos um trecho do glossário: 

 

 

Glossary of Brazilian Terms 

[....] 

sertão: [sehr.tahoong’] hinterland, sparsely settled interior of the country; in 

particular, the backlands of Brazilian Northeast. In this book, the term refers 

mainly to the northern half of the state of Minas Gerais. 
30

 

 

 

  O glossário busca trazer o sertão de Riobaldo para o leitor estadunidense. Como 

representar esse outro lugar? Como representar a língua e o espaço vivencial desse 

personagem, no inglês? Os tradutores fazem aparecer o dilema da sua tarefa. Necessidade e 

impossibilidade de dizer tudo na outra língua, como já mencionado anteriormente. O recurso 

ao glossário monumentaliza a busca de representação enquanto tal, nesse caso, do sertão. Os 

tradutores se inserem no meio de uma travessia, buscando uma origem e um fim de um sertão 

grandioso, representante de várias formas e significados, que não caberia na metade norte do 

estado de Minas Gerais. Pode-se notar isso em toda a leitura da obra Roseana, como por 

exemplo, quando Riobaldo dialoga com seu interlocutor ressaltando o conhecimento que este 

possuía. O personagem agradece e afirma: “Se vê que o senhor sabe muito, em idéia firme, 

além de ter carta de doutor.” 31 e, ainda acrescenta, “Em termos, gostava que morasse aqui, 

ou perto, era uma ajuda. Aqui não se tem convívio que instruir.” 32. E logo, ressalta que 

“Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o 

poder do lugar. Viver é muito perigoso...” 33.  

  As dificuldades em traçar, delimitar o sertão roseano se encontram dispersas em todo o 

romance. Os tradutores, diante de tantos desafios, começam a se envolver em uma 

encruzilhada provocada pela tradução, a representação, a sua língua e a língua do Outro. E, 

em meio a essa encruzilhada, buscam fazer com que o leitor possa compreender, de certa 

forma, aquilo que está presente desde a obra de partida, caminhando entre os significados 

aparentes e nem tão aparentes presentes no romance, caminhando entre o sertão 

“intraduzível”: “Sertão. You know, sir, it is in the sertão that one’s thoughts have to rise 
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above the power of the place. Living is a dangerous business.”34 A tradução introduz uma 

palavra estranha na outra língua como forma de preservar o sentido que a leitura faz aparecer 

e o glossário mostra isso: um lugar exótico que não existe na outra cultura. 

  Como traduzir então um sertão, os sertões de Riobaldo? Como representar este sertão 

que o próprio personagem engrandece, mas afirma que não o sabe? “Vou lhe falar. Lhe falo 

do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas 

raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, veredazinhas.”35. Os acontecimentos que 

envolvem este sertão tão particular e ao mesmo tempo presente em todas as partes, lugar onde 

podem se formar pensamentos, também é uma incógnita para o personagem que admite não 

saber do que fala, mas mesmo assim se propõe a falar. Em alguns momentos, Riobaldo 

também apresenta um sertão, como um lugar, um espaço. Ao falar das águas de rios que 

contornam o sertão, por exemplo:  

 

 

E tanta explicação dou, porque muito ribeirão e vereda, nos contornados por 

aí, redobra nome. Quando um ainda não aprendeu, se atrapalha, faz raiva. Só 

Preto, já molhei mão nuns dez. Verde, uns dez. Do Pacarí, uns cinco. Da 

Ponte, muitos. Do Boi, ou da Vaca, também. E uns sete por nome de 

Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina, uma porção. O sertão é do 

tamanho do mundo. 
36

 

 

I am doing all this explaining because many of the rivers and streams all 

through this part of the country have the same names. Until you have learned 

this, you get mixed up, and it makes you mad. In Prêtos alone, I have wet my 

hands about ten different times, and as many in Verdes. Some five Pacaris, 

many Pontes. Bois, or Vacas, many also. Seven by the name of Formoso. 

São Pedro, Tamboril, Santa Catarina. The sertão is as big as the world. 
37

 

 

 

  Não é possível definir esse vocábulo na obra, não é possível dizer o que ele é de forma 

definitiva. Em cada momento do romance o sertão é representado de uma maneira. Como se 

pode apontar, ao prosseguirmos a leitura, quando Riobaldo narra a seu interlocutor que um 

rapaz matou um homem e o pai do rapaz apenas afirma: ‘“Filho, isso é tua maioridade. Na 

velhice, já tenho defesa, de quem me vingue...”’38. O sertão caminha para outra significação, a 

partir do que foi narrado, Riobaldo ressalta: “Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde 
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homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada.” 39. Em inglês: “The sertão has its own 

criminal code. The sertão is where a man must have a stiff neck and a hard fist”40. Mais uma 

definição de sertão é apresentada se distanciando da definição dada no glossário da tradução.  

  Em meio aos desafios, guerras e batalhas entre os jagunços, em meio às crenças e 

dúvidas sobre a existência do diabo, em meio a paixões, amores e desamores, o sertão e tudo 

aquilo que de certa maneira está interligado a ele começa também a fazer parte da travessia 

repleta de desafios aos tradutores. Podemos observar isso quando Riobaldo ao apresentar uma 

de suas paixões, “[...] aquela moça, meretriz, por lindo nome Nhorinhá, [...]” 41 ao seu 

interlocutor, narra sobre uma carta enviada por ela, que ele recebeu anos depois: “[...] 

Escreveu, mandou a carta. Mas a carta gastou uns oitos anos para me chegar; quando eu 

recebi, eu já estava casado.” 42. Ao prosseguir em seu relato Riobaldo elogia mais uma vez o 

conhecimento e a instrução daquele que o ouve, e diz: “Eu queria decifrar as coisas que são 

importantes. E estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a 

matéria vertente.” 43.  

  Ao se deparar com a palavra sertanejo, os tradutores tentam delinear a significação do 

vocábulo, presente na obra. No primeiro momento traduzem o termo: “I would like to 

decipher the things that matter. And what I am relating is not the life of a backwoodsman, a 

jagunço though he was, but the relevant matters.”44 Mas em seguida, encontramos o termo no 

glossário, deixando transparecer assim, para o tradutor, a indecidibilidade do termo: “[...] 

sertanejo [sehr.tahn.ay.zhoo’], backlander; an inhabitant of the sertão.”45
. Ao mesmo tempo, 

no mesmo trecho podemos notar que o vocábulo jagunço não é traduzido, e também pode ser 

encontrado no glossário:  

 

 

“[...]  jagunço [zhah.goon’soo], in this book, a member of a Lawless bando 

of armed ruffians in the hire of rival políticos, who warred against each other 

and against the military, at the turn of the century, in northeastern Brazil Cf. 

cabra and capanga.”
46
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  A necessidade de inserir no glossário palavras que foram traduzidas ou não, na obra, 

termos que estão diretamente ligados com o sertão de Riobaldo, demonstra mais uma vez a 

dificuldade de caminhar entre as encruzilhadas deste sertão. A tentativa de guiar o leitor de 

língua inglesa e aproximá-lo do contexto da obra faz com que os tradutores busquem não só 

traduzir, mas a todo o tempo representar o sertão e tudo o que está envolta dele, modificando 

o próprio inglês. Assim, os tradutores caminham entre a tradução e a representação numa 

busca incessante por um significado ideal, original que não está dado, que nunca esteve 

presente a si, o que aqui estamos chamando de representação do Outro. Essas dificuldades se 

tornam mais evidentes, ao traduzir uma obra tão peculiar como a de Guimarães Rosa. 

  Ao continuarmos a travessia pelo sertão de Riobaldo, o leitor é envolvido por um 

enredo instigante e, ao mesmo tempo, complexo, uma vez que este sertão se torna palco e ao 

mesmo tempo sentimento dos personagens envolvidos e, ainda, em outros momentos, 

personagem da cena apresentada por Rosa. A vida dos personagens passa a ser contornada 

pelo redemoinho onde o sertão se encontra. E, em meio a este redemoinho, Riobaldo conhece 

um menino, “[...] Reinaldo – ele se chamava.” 47, o qual ele iria reencontrar algum tempo 

depois e o mesmo faria parte do seu bando. “[...] Era o Menino do Porto, já expliquei. E 

desde que ele apareceu, moço e igual, no portal da porta, eu não podia mais, por meu 

próprio querer, ir me separar da companhia dele, por lei nenhuma; podia?” 48. A ligação 

entre os dois se torna tão forte, que essa amizade, esse amor será uma cena presente na vida 

de Riobaldo até o fim da obra.  

  A partir desse reencontro com Reinaldo, o personagem expõe também os amores que 

estiveram entrelaçados em sua vida: “[...] Otacília, o senhor verá, quando eu lhe contar – ela 

eu conheci em conjuntos suaves, [...] Otacília, estilo dela, era toda exata, criatura de belezas. 

Depois lhe conto; tudo tem o tempo.” 49 e, mais uma vez “[...] aquela mocinha Nhorinhá, 

[...]” 50. Ao falar de Nhorinhá, ele menciona que a casa dela foi incendiada e acrescenta, 

“Casas, por ordem minha aos bradados, eu incendiei: eu ficava escutando – o barulho de 

coisas rompendo e caindo, e estralando surdo, desamparadas, lá dentro. Sertão!” 51. Um 

sertão sem amarras aparece mais uma vez, um sertão sem amparo, sem limites que provoca 

confusões internas e externas nos personagens, entre os personagens, confusões essas que 

envolvem também o leitor em sua leitura e os tradutores ao realizar a sua tarefa. A dificuldade 
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de dizer sertão vai transitar por toda a tradução, como podemos apontar, mais uma vez: 

“Later, houses were burned down through my own shouted orders. I would stand by listening 

– the clatter of things breaking and falling, crackling with muffled sound, abandoned, there 

inside. Sertão!”52. 

  O aparecimento de Reinaldo expõe o redemoinho no qual o sertão está inserido, e esse 

redemoinho passa a envolver a vida de Riobaldo, desde o primeiro momento em que os dois 

se encontram. Os dois passam a caminhar juntos, suas vidas passam a se interligar, vidas 

interligadas entre si, vidas interligadas ao sertão. Ao acompanhar esse caminhar, o leitor tem 

uma surpresa quando Reinaldo chama Riobaldo para ter um particular e pronuncia: “– ‘Pois 

então: o meu nome verdadeiro, é Diadorim... Guarda este meu segredo. Sempre, quando 

sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você deve me chamar, digo e peço, Riobaldo... ’” 

53. Diante da notícia, do segredo confessado pelo amigo, Riobaldo expõe mais uma vez o 

sertão, a sua força e multiplicidade de sentido: “Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, 

tudo certo. Dia de lua. O luar que põe a noite inchada.” 54. Não se pode definir sertão como 

uma única “coisa”, e nem os acontecimentos que estão a sua volta. Mais uma vez, os 

tradutores necessitam não só realizar a sua tarefa, mas buscar representar o Outro em sua 

língua, buscar afirmar e ao mesmo tempo negar, mudar, transformar. Tentar redizer, dizer o 

Outro em sua tradução, “The sertão is like that, you know: everything uncertain, everything 

certain. The moon bright as day. Moonlight filling the night” 55. Lembremos que esta não é a 

definição dada no glossário, como vimos anteriormente. Podemos, assim, dizer que os 

tradutores traduzem e não traduzem o sertão. 

  Essa tentativa de traduzir o Outro faz com que o agente dessa ação, o tradutor, 

represente, apresente o sertão à luz da imagem que a sua leitura constrói. Distante dos 

pressupostos preconizados pela tradição grega, a representação aqui está além de ser uma 

simples cópia ou simulacro, ela nos direciona para uma certa construção do Outro, 

composição essa que já vem comprometida desde o seu início. A representação então está 

intimamente ligada à tradução, fazendo com que uma não possa se desvencilhar da outra. 

Representar, a partir do que já preconizamos no segundo capítulo desse estudo, é também 

traduzir e o mesmo acontece se mudarmos o sujeito e predicado dessa oração, traduzir 

também é representar. Desde o primeiro momento em que os tradutores buscam uma tradução 

para o sertão, eles intentam a todo tempo apresentá-lo dando várias formas e significados na 
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tentativa de apreendê-lo. Sendo assim, ressaltamos a necessidade e impossibilidade também 

presente na representação, a busca por apresentar um Outro a partir de aspectos políticos, 

ideológicas, sociais envolvidos na passagem de uma língua a outra. 

  Ao narrar como foi o encontro e reencontro com Diadorim, Riobaldo também narra 

seu percurso em meio às guerras e batalhas entre bandos de jagunços, acontecimentos em que 

o personagem estava presente e outros quando este não se encontrava mais no bando: “Essas 

coisas já não aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já estava retirado para ser 

criador, e lavrador de algodão e cana.”56 E, narrando os acontecimentos ele menciona: “Ah, 

tempo de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade acaba com o sertão. Acaba?”57.  Em meio a 

sua trajetória, Riobaldo sempre expõe a grandeza do sertão, colocando a sua própria 

afirmação como um terreno duvidoso e movediço. Observa-se também mais uma vez, o 

vocábulo jagunço e como é representado na tradução: “Ah, the era of jagunços had to come to 

na end, and towns will do away with the sertão. Or will they?”58. Mais uma vez, os tradutores 

modificam a sua língua para dizer o Outro, ao hibridar o inglês e português. 

  O tradutor estará sempre em busca de uma origem ideal, de uma presença que não está 

dada desde o original. Ao escolher não traduzir alguns vocábulos na obra, os tradutores 

expõem a dificuldade de transmitir um sentido puro, pleno, uma verdade absoluta. Os 

tradutores deixam transparecer então a impossibilidade e, também dificuldade de representar 

o Outro na tradução. Nesse sentido, não traduzir a palavra jagunço expõe justamente tal 

incoerência. Diretamente, relacionado com o sertão, o vocábulo traz um sentido e uma 

significação que faz com que os tradutores não consigam dar conta, ao buscar representá-lo, 

expondo o atravessamento de culturas presentes no processo representativo do Outro 

estrangeiro, da língua do Outro. 

  Prosseguimos em nossa trajetória nesse sertão tão intrigante com uma infinidade de 

significações e, logo nos deparamos com mais uma apresentação, representação do sertão de 

Rosa. O julgamento de Zé Bebelo:  

 

 

‘O que nem foi julgamento legítimo nenhum: só uma extração estúrdia e 

destrambelhada, doideira acontecida sem senso, neste meio do sertão...’ – o 

senhor dirá. Pois: por isso mesmo. Zé Bebelo não era réu no real! Ah, mas, 
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no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e 

de mais juízo!
59

 

 

 

  Além de todos os significados que estão envolta do termo sertão, Riobaldo ainda 

afirma que nem tudo no sertão caminha entre as leis do Estado, pelo contrário, em muitos 

momentos aquilo que parece loucura será a direção correta, a trajetória a seguir. Assim, é 

novamente apresentada ao leitor a peculiaridade de um sertão que tem suas próprias leis e 

regras, que caminha de modo tão particular, mas ao mesmo tempo universal. O sertão então 

vai caminhar entre o errado e o certo, entre o verdadeiro e o falso, entre o início e o fim, 

fugindo de ser um conceito puro e finito em si. O vocábulo na obra roseana desconstrói a todo 

tempo, pois na medida que os tradutores se aproximam dele, na tentativa de apreendê-la de 

alguma maneira na sua língua, como por exemplo, através do glossário, eles se distanciam. 

Dessa maneira, dizer o que é sertão caminha também em apresentar o que ele não é. Assim, o 

sertão de Riobaldo expõe a desconstrução, no momento em que expõe a descentralização de 

uma origem, de uma verdade absoluta, e no momento em que buscamos defini-lo. 

  Isso pode ser perceptível quando Riobaldo encontra com uma “[...] população de um 

arraial baiano, inteira, que marchava de mudada – homens, mulheres, as crias, os velhos, o 

padre com seus petrechos e cruz e a imagem da igreja – tendo até bandinha-de-música, [...]” 

60. O bando que Riobaldo fazia parte resolveu acompanhar aquele grupo, segundo o 

personagem, “O cortejo dos baianos dava parecença com uma festa. No sertão, até enterro 

simples é festa” 61. Na tradução, o sertão novamente se apresenta: “The procession of the 

Bahians had the appearance of a festival. In the sertão, even a simple burial is a festival.”62 

O personagem apresenta um sertão alegre independente do acontecimento, caracterizado pela 

alegria constante, mesmo diante da morte. E, os tradutores tentam de algum maneira 

transmitir a mesma significação apontada por Riobaldo, expondo mais uma vez a dificuldade 

de apreender sertão, e tudo o que ele vem a significar. 

  Ao mesmo tempo, quando o leitor prossegue em sua leitura vai se deparar com o relato 

de Riobaldo sobre Zé Bebelo quando este ao resolver o futuro de dois irmãos ressalta a 

importância de “[...] se respeitar o trabalho dos outros, e entusiasmar o afinco e a ordem, no 
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meio do triste sertão.” 63. Em inglês: “[...] to respect the work of others, and to encourage 

perseverance and order in our benighted backlands.” 64 Podemos observar dois sentimentos 

contraditórios, dois sentimentos que caracterizam o sertão, “[...] no rumo da tristeza ou da 

alegria – longe, longe, até ao fim, como o sertão é grande...” 65. E, assim, envolvem os 

tradutores numa tarefa inconstante de representar o Outro e a sua bipolaridade, sua 

multiplicidade de sentidos e significações: “[...] in the direction of unhappiness or of joy – far, 

far, to the very end, as far as the sertão is vast.” 66 Ressaltamos também a solução apresentada 

pelos tradutores, backlands, na tentativa de cumprir o contrato feito entre eles e o original. 

Notamos aqui o juramento e perjúrio presentes na tarefa do tradutor, que ao mesmo tempo em 

que promete a tradução do vocábulo, desfaz seu compromisso a todo o tempo, uma vez que 

não pode garantir o que é sertão. 

  Ao continuar os nossos passos, guiados por Riobaldo, nos deparamos com ele mais 

uma vez se dirigindo e comentado com o seu interlocutor sobre a sua narração, sobre tudo o 

que ele tem contado, até então. Podemos observar que Riobaldo apresenta a todo o tempo, um 

sertão, um lugar onde ele está inserido, que também faz parte de suas construções ideológicas, 

políticas e até dos seus relacionamentos interpessoais.  Riobaldo menciona que poderia 

terminar ali, que até então teria contado os pontos principais de sua travessia,  

 

 

Só sim? Ah, meu senhor, mas o que eu acho é que o senhor já sabe mesmo 

tudo – que tudo lhe fiei. Aqui eu podia pôr ponto. Para tirar o final, para 

conhecer o resto que falta, o que lhe basta, que menos mais, é pôr atenção no 

que contei, remexer vivo o que vim dizendo. Porque não narrei nada à-tôa: 

só apontação principal, ao que crer posso.
67

 

 

 

  Mas Riobaldo continua relatando sua história e as intempéries enfrentadas, falando do 

lugar onde mora, sobre seu caminhar pelas “vilas, velhas, altas cidades” e ressalta, “Sertão é 

o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da 

gente.” 68. E os tradutores buscam transitar entre o que envolve o personagem e, ao mesmo 
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tempo um sertão que também é interior: “The sertão is secluded. My compadre Quelemém 

tells me that I am very much of the sertão. The sertão – it is inside of one.”69 

  Como definir esse sertão interior/exterior? Como representar esse Outro que ao 

mesmo tempo está dentro e fora, que ao mesmo tempo é interior e exterior? A cada passo 

nessa travessia, os tradutores são envolvidos em um labirinto, em uma busca por uma 

representação ideal, pela identidade do Outro, e aquilo que o caracteriza se torna impossível a 

cada caminho, descaminho. Os tradutores são entrelaçados por uma confusão de sentidos, 

uma cena onde aquilo que é real e aquilo que é ficção estão ligados de tal maneira, que não se 

pode distinguir com clareza. Assim como em Pierrot assassin de sa femme, apresentado por 

Mallarmé em Mimique, em que não se pode definir se a cena apresentada no monólogo é real 

ou não, delinear o sertão roseano caminha no mesmo sentido, não se pode dizer se ele 

realmente existiu, pois ele caminha entre aquilo que é real e aquilo que é considerado como 

ficção. O sertão também realiza uma quebra da lógica representacional da tradição, no 

instante, que não se pode delinear sua origem, no momento em que o real é apresentado como 

ficção e vice-versa. 

  A vida de Riobaldo e o sertão, que ele busca apresentar, estão envoltos por um 

universo de significados que a cada momento transmitem um novo sentido, um novo outro, se 

isso for possível. A tarefa do tradutor diante do sertão riobaldiano/roseano está além do 

sentido corriqueiro de traduzir, de restituir uma cópia. Atravessar este sertão envolve não só o 

tradutor, mas também, o leitor da obra roseana em um desejo de apreender o “verdadeiro” 

significado deste vocábulo, como se houvesse uma verdade dada, uma presença estabelecida. 

A dificuldade instaurada desde o suposto original é apresentada a partir da necessidade, de 

delinear, determinar a origem, da busca por responder: o que é sertão? De quem é sertão? O 

que sertão quer dizer? Da mesma maneira, que se buscou uma raiz para o par de sapatos de 

Van Gogh, apresentados no segundo capítulo desse estudo, há também o anseio de se 

apropriar desse sertão, como se essa apropriação desse a possibilidade de um significado 

primeiro, puro. Uma tarefa necessária e impossível que envolve os tradutores da obra.  

  O seu melhor amigo, Diadorim, se torna um amor impossível de se realizar e em toda 

obra esse amor provoca uma enorme confusão na cabeça do personagem e, vez ou outra, 

envolvido pelo sertão, ele traz a tona o que sente: “Alegria minha era Diadorim [...] Eu tinha 

súbitas outras minhas vontades, de passar devagar a mão na pele branca do corpo de 
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Diadorim, que era um escondido” 70. “– ‘ O sertão é confusão em grande demasiado 

sossego...’” 71, confusão que também envolve a tradução. Mais uma vez o sertão se distancia 

do significado dado no glossário, mais uma vez o sertão é direcionado para outro sentido: 

“‘The sertão is a confusion which has become bogged down in too much peace’.” 72  

  Este vocábulo provoca confusões, tonturas, como afirma Riobaldo, 

 

 

O senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem termo, 

amanhecendo cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não se 

tem onde se acostumar os olhos, toda firmeza se dissolve. Isto é assim. 

Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia.
73

 

 

 

  Toda esta tontura que o sertão traz consigo, envolve os tradutores de tal maneira que 

eles deixam transparecer as dificuldades em traduzi-lo, representá-lo, e assim, isso se torna 

mais perceptível ao caminharmos pela tradução, como podemos observar a seguir: “Do you 

know what it is like to traverse the endless sertão, awaking each morning in a different place? 

There is nothing to which to accustom the eyes, all substance dissolves.” 74. Os tradutores 

optam por suprimir a última sentença, revelando mais uma vez e continuamente os desafios na 

sua travessia. Assim, podemos reafirmar aquilo que o personagem principal da obra ressaltou: 

“[...] o sertão tonteia.”, tonteia o leitor, tonteia os tradutores, o sertão nos tonteia a todo o 

momento, ao longo da nossa travessia pelo sertão apresentado por Riobaldo. Não cabe a nós 

julgar a tradução como falha, pela escolha realizada pelos tradutores mediante as tonturas 

provocadas pelo sertão, que também nos entrelaçam.  

  O que podemos notar é que o sertão roseano deixa os tradutores completamente sem 

máscaras, desnudos diante dos desafios presentes em sua tarefa. Traduzir, portanto, se torna a 

missão, a tarefa que proporciona ao tradutor uma dívida insolúvel. Essa dívida está presente 

em toda tradução, pois não se pode garantir a pureza de um significado. Dizer sertão na 

tradução deixa transparecer essa dívida impagável, esse juramento que compromete o tradutor 

envolto da sua tarefa.  

  Ao prosseguir nessa travessia, Riobaldo continua narrando acerca dos conflitos que 

aconteciam no sertão. O personagem narra que em meio a um desses conflitos,  
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“[...] o Cavalcânti se exclamou: – ‘A que estão matando os cavalos!... ’ [...] – 

‘Os mais malditos! Os desgraçados! ’ [...] os cavalos em sangue e espuma 

vermelha, esbarrando uns nos outros, para morrer e não morrer, e o rinchar 

era um choro alargado, despregado, uma voz deles, que levantava os couros, 

mesmo uma voz de coisas da gente: os cavalos estavam sofrendo com 

urgência, eles não entendiam a dôr também. Antes estavam perguntando por 

piedade.
75

 

 

 

  O sofrimento dos cavalos entristeceu aqueles jagunços, mas não havia muita coisa a 

ser feita, “Adiantava nada. Com pranchas de munição que a gente gastasse, não 

alcançávamos de valer aos animais, com o curral naquela distância.” 76. E a única coisa a 

fazer foi esperar em silêncio, “Aí, então, se esperou. Durado de um certo tempo, descansamos 

os rifles, nem um tirozinho não se deu. O intervalo para deixar a eles folga de matarem em 

definitivo nossos pobres cavalos.” 77. Eles esperaram em silêncio,  

 

 

Daí, depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo. E nisto, que conto ao 

senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, 

depressa. Ele existe – mas quase só por intermédio da ação das pessoas: de 

bons e maus. Coisas imensas no mundo. O grande-sertão é a forte arma. 

Deus é um gatilho?
78

 

 

 

  Em meio às batalhas e guerras entre bandos, crenças que rodeiam Riobaldo em toda a 

sua travessia, entre a existência ou não do diabo, o sertão é exposto mais uma vez, ganhando 

mais uma significação além de todas que carrega exposto como arma de poder, além da sua 

grandeza. E, traz consigo a encruzilhada na qual os tradutores se encontram, 

 

 

And in what I am telling, we see the desolation of the world. God exists, 

yes, slowly or suddenly. He acts, all right – but almost wholly through the 

medium of persons, good and bad. The awesome things of this world! The 

backlands are a powerful weapon. Is God a trigger?
79 
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  Os tradutores, então, buscam uma solução mesmo diante da dívida contraída com o 

original, eles tentam transformar o sertão traduzindo por desolation, mas ao mesmo tempo 

dão outra solução para o vocábulo, quando Riobaldo o denomina como “grande-sertão”, eles 

traduzem para backlands. Os tradutores reconhecem, de certa forma, as múltiplas 

significações do vocábulo. À medida que vão avançando em sua intrigante travessia, 

representam o Outro, numa língua estrangeira, buscando quitar a dívida, ao transportar o 

Outro em sua tradução, um Outro que é múltiplo e “é sem lugar.” 80: “The sertão has no 

places in it” 81. Notamos, então, a palavra sertão traduzida de maneiras diferentes, sendo em 

português uma mesma palavra. 

   Cada passo dado por este sertão nos leva a um acontecimento, que se desenvolve 

envolto de tudo o que ele, o sertão, traz consigo. Riobaldo transmite um sertão que para ele 

tem uma significação imensurável. Podemos visualizar isso em toda a obra, repetidas vezes, a 

grandeza e significação do sertão e, consequentemente, de tudo o que está entrelaçado a ele. 

E, na sua travessia, chega o momento em que Riobaldo resolve que era o momento de largar a 

jagunçagem e convida o seu amigo, “‘Escuta, Diadorim: vamos embora da jagunçagem, que 

já é o depois-de-véspera, que os vivos também têm de viver por si só, [...]’” 82. Mas, Diadorim 

não aceita e quer se vingar pela morte do seu pai, assim tenta convencer o amigo a ficar, “ – 

‘Riobaldo , você pensa bem: você jurou vinga, você é leal. E eu nunca imaginei um 

desenlance assim, de nossa amizade...’” 83. Diante da conversa com o amigo, essa vingança 

parecia perigosa para Riobaldo,  

 

 

Rebulir com o sertão, como dono? Mas o sertão era para, aos poucos e 

poucos, se ir obedecendo a ele; não era para à força se compor. Todos que 

malmontam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns trechos; que 

sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela.
84

 

 

To stir up the sertão, as if I were its master? But the sertão is not to be 

subdued by force; on the contrary, little by little, it does the subduing. All 

who ride high and handsome in the sertão hold the reins for a short time 

only: they find they are riding a tiger.
85
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  O sertão apresentado pelo personagem é também um participante do enredo, além de 

todas as significações, o vocábulo, como já mencionado é palco e também personagem da 

obra, ele é denominado por vários nomes, “O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, 

lá é o Chapadão, lá acolá é a caatinga.” 86 e, também, tem várias formas e significados. Em 

meio ao seu desafio, os tradutores não dão conta de traduzir os possíveis nomes que 

atravessam o sertão, e estão interligados a ele: “The sertão is known by many names: here it is 

the gerais, there the chapadão, way yonder the caatinga.”87 

  A todo o momento no nosso percurso notamos que, não só Riobaldo apresenta o sertão 

de forma grandiosa e significativa, mas os personagens da obra que também estão interligados 

a este lugar, sentimento, crença, clima. Em uma das trajetórias percorridas por Riobaldo, ele 

se encontra com um senhor de idade já avançada, “[...] redescendo, demos com o velho na 

porta da choupã dele mesmo. [...] Esse era o velho da paciência. Paciência de velho tem 

muito valor. Comigo conversou.” 88. Em meio a essa conversa, “Acabando que, para me 

render benefício de agradecimento, ele me indicou, muito conselhante, que, num certo resto 

de tapera, de fazenda, sabia seguro de um dinheirão enterrado fundo, quantia desproposital”. 

89 Riobaldo então pensa na caminhada que precisaria realizar para alcançar tal dinheiro, diante 

do tempo que não tinha e, ao pensar nisso, ele resolve perguntar àquele velho, que se 

encontrava no meio daquele sertão: “– ‘Mano velho, tú é nado aqui, ou de donde? Acha 

mesmo assim que o sertão é bom?... ’” 90, e o velho responde: “‘Sertão não é malino nem 

caridoso, mano oh mano!: – ...ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor, conforme o 

senhor mesmo.’” 91. O sertão está entrelaçado na vida de todos os personagens da obra, ele 

pode ser mal ou bom, ou de repente nem um nem outro, como o velho diz a Riobaldo.  

  Dizer sertão, portanto, já instauraria desde o primeiro momento, a sua impossibilidade. 

Ao tomar várias formas e significados, a palavra sertão expõe a dívida impagável da tradução, 

dívida contraída desde o original, pois não se pode dizer o que é sertão, não se pode garantir o 

seu sentido pleno já na sua língua de chegada. O tradutor então, jura, promete cumprir a sua 

tarefa, contraindo um débito que já estava lá, que já se apresentava desde obra primeira. 
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Sendo assim, há uma promessa, que mesmo sendo realizada mediante a um contrato de 

fidelidade impossível, não deixa de existir. Na busca por cumprir o contrato feito, em muitos 

momentos os tradutores do sertão de Riobaldo vão tentar se apropriar deste vocábulo, por 

exemplo, quando dão um novo significado a palavra ou até quando a apagam da sua tradução. 

  Na tentativa de dizer esse Outro, os tradutores se deparam com a encruzilhada 

promovida pela tradução e a representação, que se entrecruzam de tal maneira, apresentando 

certa ligação e similaridade. Nessa travessia, nos deparamos então com a tradução como 

representação do Outro, a partir do momento em que os tradutores não só traduzem, mas 

buscam delinear o Outro em sua tradução a partir de ideologias e estereótipos pré-

estabelecidos, pré-determinados. Traduzir o sertão, portanto, demonstra justamente essa noção 

de tradução como representação do Outro que evidenciamos neste estudo. A necessidade e 

impossibilidade de representar um sertão e tudo o que está envolta dele. Não só características 

territoriais ou geográficas, mas também, sentimentos que atravessam a todo tempo o sertão e 

aqueles que perpassam por ele. 

  O sertão como já afirmamos anteriormente, promove tontura, desconforto, pois nos faz 

adentrar no redemoinho em que ele se encontra. Esse redemoinho envolve os tradutores em 

sua tarefa, apresentando a impossibilidade de dizer o que ele é, como se fosse sempre o 

mesmo, como se possuísse um significado puro e, assim, expõe a impossibilidade da tradução 

como um mero transporte de significados de uma língua a outra, inviabilizando a existência 

de uma verdade plena, de uma completa apropriação. O tradutor então, caminha entre as 

supostas fronteiras da linguagem, promovendo não só uma certa aproximação entre as 

línguas, mas também, entre culturas.  
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4 “AQUI PODIA PÔR PONTO”: A ILUSÃO DE UMA CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

 

Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor talvez 

até ache mais do que eu, a minha verdade. Fim 

que foi. 

Aqui a estória se acabou. 

Aqui, a estória acabada. 

Aqui a estória acaba. 

 

I have told you all. In what I have told you, 

perhaps you will discover the truth for me, even 

better than I. That was the end. 

Here the story ended. 

Here, the finished story. 

Here the story ends. 

 

 João Guimarães Rosa 

 

 

Propomos aqui, como foi mencionado anteriormente ao iniciar este estudo, a 

apresentar as travessias e, talvez possamos dizer destravessias também, presentes em toda a 

nossa trajetória. Tais travessias / destravessias nos direcionam a um sertão que não se pode 

delinear por completo, que não se pode apreender e, portanto, não acaba nos colocando a todo 

tempo, “no meio da travessia”. Esse não acabamento nos leva a lugares “não onde”, caminhos 

e descaminhos que nos colocam diante de um sertão que a todo tempo “vem”, sem uma 

marcação na sua chegada e na sua partida. Deparamo-nos com um sertão que nos impede de 

realizar uma consideração final, que nos impede de encerrá-lo como se isso fosse possível. 

Apontamos então para aquilo que seria apenas a ilusão de um final, uma vez que mesmo 

diante da impossibilidade de dizer sertão, há a necessidade de dizê-lo.  

Nesse sentido, pontuamos, mesmo diante da ilusão de uma finalização total e completa 

dessa discussão, algumas questões apresentadas nessa pesquisa. Nossos primeiros passos 

nessa viagem instigante apontam para a importância da desconstrução e, de todos os 

questionamentos que esta traz consigo, ressaltando que nosso objetivo neste estudo não é 
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defini-la, mas expor a sua ligação e de certa forma seu entrelaçamento com a tradução. Uma 

está ligada a outra, de tal maneira que não se pode pensar em tradução, sem pensar em 

desconstrução. O pensamento desconstrutivista apresentado por Jacques Derrida nos direciona 

para a complexidade de se determinar uma verdade absoluta, um significado puro e intacto, 

em meio ao universo de significações em que estamos inseridos. Assim, os questionamentos e 

deslocamentos da desconstrução nos aproximam e a todo tempo nos distanciam da sua 

definição, na verdade não há definição para desconstrução. “A ‘desconstrução’, se há uma, e 

mesmo se ela é a prova do impossível, não há uma só.” (DERRIDA, 2005, p.167). 

Essa travessia entre fronteiras, esse rompimento de conceitos estabelecidos por uma 

tradição logocêntrica nos aproxima da tradução, fazendo com que Derrida (1998) afirme que 

as questões que perpassam pela desconstrução são as mesmas da tradução. De acordo com o 

filósofo  

 

 

Muito rápido, e naturalmente, a questão das desconstruções se engajou em 

torno do que se chama enigmaticamente idioma, nas armadilhas do idioma – 

e esse não se confunde simplesmente com a língua. Tratar-se-ia, aqui, então 

dos enigmas da tradução, dos paradoxos da assinatura. (DERRIDA, 2005, p. 

168) 

 

  

Dessa maneira, não se pode falar em tradução sem passar pela desconstrução. Essa 

ligação entre esses dois trajetos, nos levam a uma mesma travessia, a impossibilidade de uma 

origem dada, de um significado puro. Tradução, então, a partir dos postulados de Derrida, não 

é uma mera cópia de palavra por palavra, um simples transporte de significados, ela 

transforma um texto em outro, ela anseia representar o Outro.  

O agente da tradução, o tradutor, se depara com os desafios da sua tarefa. Além de 

prolongar a vida do original, de dar a ele vida em outra língua, em outra cultura, de dar a ele 

uma sobrevida, o tradutor necessita buscar na sua língua traduzir em meio à multiplicidade de 

sentidos e diferenças em que as línguas estão inseridas. Essa tarefa, essa missão, então, 

pressupõe a promessa, o cumprimento de um contrato impossível de se realizar. Pois, ele, o 

sobrevivente, estará a todo o momento diante da busca por um sentido que sempre escapa. O 

tradutor, então jura, e no seu juramento comete perjúrio, pois no momento que promete já não 

pode garantir a pureza da sua promessa na sua própria língua. 
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Logo, observamos que o autor do suposto original, já se encontra em uma tarefa de 

tradução, no momento em que se propõe a escrever suas primeiras palavras. E, nessa direção, 

o tradutor então estaria realizando a tradução da tradução, a sua travessia estaria além de 

realizar uma mera tradução, ela caminha entre as encruzilhadas da representação. Nessa 

encruzilhada, a desconstrução, a tradução e a representação do Outro transitam se 

interligando, se entrecruzando, andando pela mesma travessia. Apontar para essa 

representação, apresentação do Outro, só é possível a partir do momento que descartamos a 

representação como mimese, preconizada pelos gregos, como uma cópia possível de um 

mundo supostamente Ideal. E, passamos a observá-la sem uma presença dada, sem uma 

verdade estabelecida, reconhecendo a inexistência de uma origem como padrão.  

Esse rompimento do conceito de representação nos leva a tradução como 

representação, a noção de “Tradução como representação do Outro”, a qual evidenciamos 

nesse estudo. Tal postulado pressupõe que a tradução e representação participantes da 

transformação que ocorre quando se atravessa as fronteiras das línguas, das culturas. A 

tradução não é inocente, ela busca representar o Outro, apresenta-lo a partir de estereótipos 

dados, muitas vezes com base em relação dicotômicas, como por exemplo, colonizador e 

colonizado.  

Na busca de traduzir a obra roseana e principalmente, na busca de traduzir o sertão de 

Riobaldo, os tradutores iniciam uma jornada sem origem e sem fim. Uma jornada impossível, 

mas ao mesmo tempo necessária na qual a representação e a tradução caminham na mesma 

direção.  A tradução para o inglês expõe uma certa angústia presente em todo processo 

tradutório. Angústia, pois se busca a todo tempo dar conta de uma língua que não pertence, 

como afirma Derrida, não se pode delimitá-la. Esse anseio aterroriza o tradutor e ao mesmo 

tempo o impulsiona a cumprir a sua missão: dar conta do contrato de fidelidade impossível da 

tradução. A tradução do sertão de Riobaldo faz com que a língua perfomatize da maneira mais 

radical, tal angústia. Ao se deparar com o sertão envolto de uma imensidão de sentidos e 

significados, os tradutores expõem a impossibilidade de realizar a sua tarefa, buscando a todo 

o tempo representar o Outro, esse Outro que não se apresenta, é apresentado. 

Ressaltamos que a impossibilidade de traduzir sertão em inglês é também, a 

impossibilidade de traduzir em português. A palavra já na língua de partida é atravessada, por 

diversas origens e variações de significados e sentidos. Isso é notável no próprio dicionário, e 

também exposto por teóricos e autores de obras literárias, que a todo momento tentam 

apresentar um sertão, dar um significado puro a essa palavra. O sertão roseano, pode ser 
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verdade ou mentira, tristeza ou alegria, realidade ou ficção, Deus ou diabo, ou a mistura de 

todas essas dicotomias. Ele provoca essa travessia em seus significados. Para traduzir sertão, 

o tradutor necessita representar o Outro, apresentar o Outro na sua língua, fazendo com que 

muitas vezes eles escolham não traduzir o vocábulo ou simplesmente descartá-lo em sua 

tradução, ou então dar uma nova significação, por exemplo, quando traduz sertão por 

desolation. A tradução do sertão de Riobaldo expõe as travessias presentes na tarefa do 

tradutor, que estará sempre caminhando, entre múltiplos significados, sempre entre os 

caminhos do a-traduzir.  No exercício da sua tarefa, ele sempre deixará algo escapar, pois 

sempre se aproximará e se distanciará de um sentido que sempre se perde. Há sempre algo 

deixado para trás, que expõe a intraduzilidade e ao mesmo tempo a sua necessidade mediante 

as diferenças que permeiam as línguas. 

Essa dissertação tem como objetivo complementar, trazer uma nova perspectiva acerca 

da tradução do sertão roseano a partir do momento que evidenciamos a “Tradução como 

representação do Outro”. 
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ANEXO - “MIRE VEJA”: VESTÍGIOS DO SERTÃO 

 

 

1. “O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por os 

campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucúia. 

Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem 

maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar 

dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-

jesus, arredado do arrocho de autoridade.” 
92

  

 

“You Will have to excuse it, sir, but this is the sertão.* Some say it’s not- that the real 

sertão is way out yonder, on the high plains, beyond the Urucúia River. Nonsense. For 

those of Corinto and Curvelo, then, isn’t right here the sertão? Ah, but there’s more to it 

than that! The sertão describes itself: it is where the grazing lands have no fences; where 

you can keep going ten, fifteen leagues without coming upon a single house; where a 

criminal can safely hide out, beyond the reach of the authorities.”
93

 

 

 

2. “Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães...O 

sertão está em toda parte.”
94

 

 

“Anyway, the gentleman knows how it is: each one believes what likes: hog, pig, or 

swine, it’s as you opine. The sertão is everywhere.”
95

 

 

 

3. “Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, 

quando vier, que venha armado!”. 
96

 

 

“The sertão. You know, sir, the sertão is where the strong and the shrewd call the tune. 

God himself, when he comes here, had better come armed!”. 
97

 

 

 

4. “Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o 

poder do lugar. Viver é muito perigoso...”. 
98

 

 

“Sertão. You know, sir, it is in the sertão that one’s thoughts have to rise above the power 

of the place. Living is a dangerous business.” 
99
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5. “Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas, antes delas acontecerem... 

Com isso minha fama clareia? Remei vida solta. Sertão: estes seus vazios. O senhor vá. 

Alguma coisa, ainda encontra.” 
100

 

 

“Ah, I am reliving the past. I recall things out of the order of their happening. I led a free 

life. Sertão: its wide empty spaces. Go there. Some things you will still find.” 
101

 

 

 

6. “O cortejo dos baianos dava parecença com uma festa. No sertão, até enterro simples é 

festa” 102. 

 

 “The procession of the Bahians had the appearance of a festival. In the sertão, even a 

simple burial is a festival.”103 

 

 

7. “E tanta explicação dou, porque muito ribeirão e vereda, nos contornados por aí, redobra 

nome. Quando um ainda não aprendeu, se atrapalha, faz raiva. Só Preto, já molhei mão 

nuns dez. Verde, uns dez. Do Pacarí, uns cinco. Da Ponte, muitos. Do Boi, ou da Vaca, 

também. E uns sete por nome de Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina, uma 

porção. O sertão é do tamanho do mundo.” 
104

 

 

“I am doing all this explaining because many of the rivers and streams all through this 

part of the country have the same names. Until you have learned this, you get mixed up, 

and it makes you mad. In Prêtos alone, I have wet my hands about ten different times, 

and as many in Verdes. Some five Pacaris, many Pontes. Bois, or Vacas, many also. 

Seven by the name of Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina. The sertão is as big 

as the world.” 
105

 

 

 

8. “[...] se respeitar o trabalho dos outros, e entusiasmar o afinco e a ordem, no meio do 

triste sertão.” 
106

.  

 

“[...] to respect the work of others, and to encourage perseverance and order in our 

benighted backlands.” 
107

 

 

 

9. “Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é uma vida de 

sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente.” 
108

.  

 

 “I would like to decipher the things that matter. And what I am relating is not the life of a 

backwoodsman, a jagunço though he was, but the relevant matters.”
109
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10. “Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém 

ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, veredazinhas.” 
110

 

 

“I am going to talk to you. Talk to you about the sertão. About what I do not know. The 

vast sertão! I do not know it. Nobody knows it yet. Only a very few persons, and they 

only know about these few rivers and little streams.” 
111

 

 

 

11.  “Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde homem tem de ter a dura nuca e mão 

quadrada.” 
112

 

 

“The sertão has its own criminal code. The sertão is where a man must have a stiff neck 

and a hard fist.” 
113

 

 

 

12. “Casas, por ordem minha aos bradados, eu incendiei: eu ficava escutando – o barulho de 

coisas rompendo e caindo, e estralando surdo, desamparadas, lá dentro. Sertão!” 
114

 

 

“Later, houses were burned down through my own shouted orders. I would stand by 

listening – the clatter of things breaking and falling, crackling with muffled sound, 

abandoned, there inside: Sertão!” 
115

 

 

 

13. “Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo. Dia da lua. O luar que põe a noite 

inchada.” 
116

  

 

“The sertão is like that, you know: everything uncertain, everything certain. The moon 

bright as day. Moonlight filling the night.”  
117

 

 

 

14. “Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade acaba com o sertão. Acaba?” 118   

 

“Ah, the era of jagunços had to come to an end, and towns will do away with the sertão. 

Or will they?” 119 

 

 

15. “‘O que nem foi julgamento legítimo nenhum: só uma extração estúrdia e 

destrambelhada, doideira acontecida sem senso, neste meio do sertão... ’ – o senhor dirá. 
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Pois: por isso mesmo. Zé Bebelo não era réu no real! Ah, mas, no centro do sertão, o que 

é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juizo!” 
120

 

 

“You may say it wasn’t a genuine Trial at all: Just an absurd and disorderly performance, 

a senseless piece of madness that took place in the middle of the sertão. By that same 

token, Zé Bebelo was not a real criminal! Ah, but in the middle of the sertão, madness 

may at times be the best of good sense and judgment.” 
121

 

 

 

16. “Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos 

lados. Sertão é quando menos se espera; digo.” 
122

 

 

“The sertão is like that: you think you have left it behind you, and suddenly it surrounds 

you again on all sides. The sertão is where you least expect it.” 
123

 

 

 

17. “E tinha quartel-mestre. Subindo em esperança, de lá saímos, para chão e sertão. Sertão 

bravo: as araras.” 
124

 

 

“Climbing into our sadles, we left, full of hope, to invade the sertão – the wild sertão, 

inhabited only by macaws.” 
125

 

 

 

18. “Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: 

é dentro da gente.” 
126

 

 

“The sertão is secluded. My compadre Quelemém tells me that I am very much of the 

sertão. The sertão – it is inside of one.” 
127

 

 

 

19. “O senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem termo, amanhecendo 

cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não se tem onde se acostumar os 

olhos, toda firmeza se dissolve. Isto é assim. Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia.” 
128

 

 

“Do you know what it is like to traverse the endless sertão, awaking each morning in a 

different place? There is nothing to which to accustom the eyes, all substance dissolves.” 
129

  

 

 

20. “Daí, depois, tudo recomeçou de novo, em mais bravo. E nisto, que conto ao senhor, se 

vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele existe – mas 
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quase só por intermédio da ação das pessoas: de bons e maus. Coisas imensas no mundo. 

O grande-sertão é a forte arma. Deus é um gatilho?” 
130

 

 

“And in what I am telling, we see the desolation of the world. God exists, yes, slowly or 

suddenly. He acts, all right – but almost wholly through the medium of persons, good and 

bad. The awesome things of this world! The backlands are a powerful weapon. Is God a 

trigger?” 
131 

 

 

21. “O sertão é sem lugar.” 
132

 

 

“The sertão has no places in it.” 133 

 

 

22. “Rebulir com o sertão, como dono? Mas o sertão era para, aos poucos e poucos, se ir 

obedecendo a ele; não era para à força se compor. Todos que malmontam no sertão só 

alcançam de reger em rédea por uns trechos; que sorrateiro o sertão vai virando tigre 

debaixo da sela.” 
134

 

 

“To stir up the sertão, as if I were its master? But the sertão is not to be subdued by force; 

on the contrary, little by little, it does the subduing. All who ride high and handsome in 

the sertão hold the reins for a short time only: they find they are riding a tiger.” 
135

 

 

 

23. “Sertão, – se diz –, o senhor querendo procurar, nunca não encontra. De repente, por si, 

quando a gente não espera, o sertão vem.” 
136

 

 

“The sertão, they say, you never find by looking for it. Suddenly, when you least expect 

it, the sertão appears.” 
137

  

 

 

24. “Como é que, desvalimento de gente assim, podiam escolher ofício de salteador? AH, 

mas não eram. Que o que acontecia era de serem só esses homens reperdidos sem 

salvação naquele recanto lontão de mundo, groteiros dum sertão, os catrumanos daquelas 

brenhas.” 
138

 

 

“How could such castoffs choose to become highwaymen? Ah, but they weren’t. What 

happened was that these wretched souls, buried in those forgotten corners of the earth, in 

the wilds of the backlands, were simply the inhabitants of that region.” 
139
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25. “–‘Ei , do Brasil, amigo!’ – Zé Bebelo cantou resposta, alta graça. – ‘Vim departir alçada 

e foro: outra lei – em cada esconso, nas toesas deste sertão...’”.  
140

 

 

“‘From Brazil, friend!’ Zé Bebelo sang out, in high good humor. ‘I have come to bring 

order and justice – a new law – every corner, every foot of this sertão.’” 
141

 

 

 

26. “Então era só eu? Era. Eu, que estava mal-invocado por aqueles catrumanos do sertão. Do 

fundo do sertão. O sertão: o senhor sabe.” 
142

 

 

“Was I then the only one? I was. I, who had been put under and evil spell by those poor 

creatures of the sertão. Of the depths of the sertão. The sertão: you know what it is, sir.” 
143

 

 

 

27. “Porque Zé Bebelo previa de vir, cá em baixo, no escuro sertão, e, o que ele pensava, 

queria, e mandava: tal a guerra, por confrontação; e para o sertão retroceder, feito pusesse 

o sertão para trás! E era o que íamos realizar de fazer.” 
144

  

 

“ [...] for Zé Bebelo had long planned to come here, deep in the dark sertão, and all he 

thought of, wanted, and demanded now was to attack it, as one would an enemy, and 

push it back! This then was what we were going to do.” 
145

 

 

 

28. “‘O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado...’ – ele seo Ornelas dizia. – ‘ 

O sertão é confusão em grande demasiado sossego...’”. 
146

 

 

     “‘The sertão is good. Everything is lost here, and everything is found here,’ Seo Ornelas 

was saying. ‘The sertão is a confusion which has become bogged down in too much 

peace’” 
147

 

 

 

29. “– ‘Oxalá, o senhor vai, o senhor venha… O sertão carece… Istoé, um homem forte, 

ambulante, se carece dele. O senhor retorne, consoante que quiser, a esta casa Deus o 

traga...’.” 
148

 

 

“‘Let us hope that you will go and return. The sertão needs a strong, fast-moving man. 

Come back whenever you wish, and may God bring you to this house.’.” 
149
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30. “[...] Mas sou, de mim, o Urutú-Branco, Riobaldo que Tatarana já fui; o senhor terá 

ouvido? Aí o mais esse sertão tem de ver, quem mais abre e mais acha!” 
150

 

 

“[…] But in my own right, I am Urutú-Branco – Riobaldo – formerly Tatarana – perhaps 

you have heard of me? The sertão has yet to see its master and its savior!” 
151

 

 

 

31. “No coração da gente, é o que estou figurando. Meu sertão, meu regozijo!” 
152

 

 

“My heart, that’s what I mean.” 
153

 

 

 

32. “O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a caatinga.” 
154   

 

      “The sertão is known by many names: here it is the gerais, there the chapadão, way 

yonder the caatinga.” 155 

 

 

33. “O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o 

sertão, ou o sertão maldito vos governa... Aquilo eu repeli?” 
156

 

 

“The sertão has neither Windows nor doors. And this is the law: either you are lucky and 

rule the sertão, or the accursed sertão rules you. Had I rejected the vision?” 
157

 

 

 

34. “Aparecia que nós dois já estávamos cavalhando lado a lado, par a par, a vai-a-vida 

inteira. Que: coragem – é o que o coração bate; se não, bate falso. Travessia – do sertão – 

a toda travessia.” 
158

 

 

“It seemed as if we two had been riding side by side all our lives. Courage is what makes 

the heart beat; without it, the beat is not true.” 
159

 

 

 

35. “Sertão foi feito é para ser sempre assim: alegrias!” 
160

 

 

“The sertão was made to be like that Always: bright and happy!” 
161
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36. “Deus é urgente sem pressa. O sertão é dele. Eh!” 
162

 

 

“God is persistente but in no hurry. The sertão is His.” 
163

 

 

 

37. “Nossos dois bandos viajavam em guerra e contraguerra, e desenrolando caminhos, por 

esses Gerais, cães, se caçando. Só que o sertão é grande ocultado demais.” 
164

 

 

“Our two bands were ate war, marching and countermarching throughout the gerais, like 

dogs looking for each other. The only trouble was the sertão was too big a hiding place.” 
165

 

 

 

38. “Mas o sertão está movimentado todo-tempo – salvo que o senhor não vê; é que nem 

braços de balança, para enormes efeitos de leves pesos... Rodeando por terras tão longes; 

mas eu tinha raiva surda das grandes cidades que há, que eu desconhecia.” 
166

 

 

“Through the distant lands we went, Always by-passing the large towns, for which I held 

a blind hatred, though I had never been in them.” 
167

 

 

 

39. “‘Sertão não é malino nem caridoso, mano oh mano!: – ...ele tira ou dá, ou agrada ou 

amarga, ao senhor, conforme o senhor mesmo.’” 168 

 

“’The sertão is neither mean nor kind, son; it takes away or gives, it pleases or embitters 

you, according as you treat it.’” 
169

 

 

 

40. “O sertão não chama ninguém às claras; mais, porém, se esconde e acena. Mas o sertão 

de repente se estremece, debaixo da gente.” 
170

 

 

“The sertão does not call anyone openly, but hides and beckons. But the sertão may 

suddenly quake beneath one’s feet […].” 
171

 

 

 

41. “‘Tu achou a gente casual aqui, no afrutado. Tu veio e vai fortunosamente. Tu não 

repartindo, tu tem?...’ – assim ela me modificou. A doidivã, era uma afiançada mulher. 

No sertão tem de tudo.” 
172
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“‘You found us here by chance, through good luck. You came and you leave satisfied. 

Aren’t you willing to share what you have?’.” 
173

 

 

 

42. “O senhor faça o que queira ou o que não queira – o senhor toda-avida não pode tirar os 

pés: que há-de estar sempre me cima do sertão. O senhor não creia na quietação do ar. 

Porque o sertão se sabe só por alto. Mas, ou ele ajuda, com enorme poder, ou é traiçoeiro 

muito desastroso. O senhor...”. 
174

 

 

“You travel and travel, but whether you will it or not, you can never get your feet free, for 

they will Always be in the sertão. Don’t be deceived by the quiet of the air, for at best, 

the sertão can be known only superficially. And it either helps you, with enormous 

power, or is treacherously disastrous.” 
175

 

 

 

43. “Sertão velho de idades. Porque – serra pede serra – e dessas, altas, é que o senhor vê 

bem: como é que o sertão vem e volta. Não adianta se dar as costas. Ele beira aqui, e vai 

beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol e os 

pássaros: urubu, gavião – que sempre voam, às imensidões, por sobre... Travessia 

perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa. Mas que as curvas dos campos 

estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento. E os brabos bichos, do fundo 

dele...”. 
176

 

 

“Ancient sertão of the ages. One sierra calls for another and it is from these heights that 

you can discern how the sertão comes and goes. It is no use turning your back on it. Its 

border lies near and in far-distant places. You can hear its sound. The sertão belong to the 

sun and to the birds – buzzards, hawks – which fly continually over its immense expanse. 

A journey through it is dangerous, as is the journey through life. The sertão rises and 

descends. But the curves of its plains extend ever farther. The wind grows old there. And 

the wild beasts in the valleys. The thunder crashes and rolls in the hills.” 
177

 

 

 

44. “[...] no rumo da tristeza ou da alegria – longe, longe, até ao fim, como o sertão é 

grande...” 178. 

 

      “[...] in the direction of unhappiness oro f joy – far, far, to the very end, as far as the sertão 

is vast.”179 

 

 

45. “O senhor nonada conhece de mim; sabe o muito ou o pouco? O Urucuia é ázigo_ Vida 

vencida de um, caminhos todos para trás, é história que instrui vida do senhor, algum? O 
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senhor enche uma caderneta... O senhor vê aonde é o sertão? Beira dele, meio dele?... 

Tudo sai é mesmo de escuros buracos, tirante o que vem do Céu. Eu sei.” 
180

 

 

“You, sir, knew nothing about me. Do you now know much or little? A person’s life, all 

the paths into itspast: is it a story that touches upon your own life at all, sir?” 
181
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