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RESUMO

O trabalho investiga o documentário “PINA 3D”, de Wim Wenders, sobre a
coreógrafa Pina Bausch como um movimento de tradução. A partir da leitura do texto
“A Tarefa do Tradutor” de Walter Benjamin o trabalho busca identificar a tarefa que
Wenders exerce ao traduzir a dança de Pina para o cinema, levando em conta o
papel único que cabe apenas à tradução exercer. Considerando a afinidade entre
dança e cinema, afinidade essa que determina a possibilidade de uma boa tradução,
o trabalho parte de uma investigação tanto da dança de Bausch quanto do cinema
de Wenders com o propósito de apontar as opções estéticas utilizadas pelo diretor
na obra que objetiva o prolongamento da dança de Pina.

 
 
Palavras-chave: Wim Wenders – Pina Bausch – Walter Benjamin – Tradução



ABSTRACT

The  work  investigates  the  documentary  "PINA  3D",  of  Wim  Wenders,  on  the
choreographer  Pina  Bausch like  a movement  of  translation.  From the reading of
Walter Benjamin's text, "The Task of the Translator", the paper seeks to identify the
task that Wenders exercises in translating Pina's dance to the cinema, taking into
account  the unique role  that  only  translation  has to  play.  Considering  the  affinity
between dance and cinema,  an  affinity  that  determines the  possibility  of  a  good
translation, the work starts from an investigation of Bausch's dance as well as of the
cinema of Wenders in order to point out the aesthetic options used by the director in
the work that aims the prolongation of Pina's dance.  
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1 INTRODUÇÃO

O ato de traduzir, entendido habitualmente como o ato de “passar um texto

de  uma  para  outra  língua”,  se  observado  com  um  olhar  mais  atento,  tem  um

significado  mais  abrangente.  A tradução  pode  alçar  voos  para  além  dos  textos

escritos em palavras e encontrar em outras linguagens objetos que lhe permitam

exercer sua tarefa. A linguagem cinematográfica e a linguagem corporal não são

definidas como linguagens por  mero  capricho.  Ambas,  assim como a  linguagem

textual, possuem atributos que lhes permitem comunicar, dizer, expressar e proferir.

Com isso, a tradução se faz possível também nessas linguagens.

O presente trabalho propõe-se a analisar o movimento de produção do filme

PINA 3D (2011) do diretor alemão Wim Wenders como um movimento de tradução,

uma tradução da dança para o cinema. A partir da identificação desse movimento

como uma tradução, objetiva-se esclarecer os movimentos escolhidos pelo diretor

na  produção  de  seu  filme  bem como a  tarefa  executada  por  ele  na  função  de

tradutor. O filme apresenta a obra de Pina Bausch, uma das maiores representantes

da dança contemporânea do final do século XX. Philippine Bausch (1940 – 2009),

nascida em Solingen, Alemanha, foi atriz, bailarina, coreógrafa, professora e diretora

da companhia Tanztheater Wuppertal (1973-2009). 

É importante destacar que, para identificar o movimento feito por Wenders

como uma tradução,  o  texto  busca  investigar  aplicações,  no  filme,  da  teoria  da

tradução desenvolvida por Walter Benjamin no ensaio “Die Aufgabe des Überstzers”

–  “A tarefa  do  tradutor”  –  publicado  em  1923  na  edição  de  sua  tradução  dos

Tableaux parisiens de Baudelaire, em Heidelberg, Alemanha. 

Apesar  da  existência  de  alguns  poucos  textos  filosóficos  que  tratam do

assunto, as traduções não textuais, a filosofia aqui se faz de extrema importância

para a identificação do movimento  de tradução e seus desdobramentos.  Porém,

antes de tratar da filosofia de Benjamin, pretende-se identificar as opções estéticas

dais quais Wenders se utiliza para a produção de seu filme e buscar os aspectos

relevantes  da  linguagem  desenvolvida  por  Pina  Bausch  em  sua  companhia  de

dança. Para isso, talvez por se tratar de obras não textuais, o trabalho faz uso de

obras cinematográficas como referência para a análise de algumas passagens e

evoca as influências de Pina, na dança-teatro, e de Wenders, no documentário. 
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No primeiro capítulo, busca-se reconstituir a aproximação do cineasta com a

dançarina  e  ao mesmo tempo apontar  o  motivo  e  o  modo como a  tradução foi

reconstruída. Para isso faz-se necessário citar as opções estéticas escolhidas por

Wenders para o filme, comparando-as com as opções feitas por outros diretores em

obras relevantes na história do documentário. 

Algumas referências são inseridas no trabalho com o objetivo de incluir o

documentário alemão na discussão levantada por Silvio Da-Rin no livro “Espelho

Partido”, sobre a história do documentário. O filme de Wenders inaugura o uso da

tecnologia 3D em documentários e esse fato leva o texto a estabelecer um diálogo

com a discussão já existente sobre a (hiper)realidade no documentário. 

No segundo capítulo, pretende-se destacar a presença da dança no cinema

e os contratos estabelecidos nessa relação entre as duas artes. O aspecto de co-

autoria do documentário de Wenders é destacado de forma a esclarecer o papel da

dança dentro do cinema. 

Neste capítulo a nova linguagem desenvolvida por Pina em sua companhia

de dança é examinada. A forma de trabalho da coreógrafa que extrai a coreografia

da experiência e da história dos dançarinos é destacada como uma maneira singular

de desenvolver uma linguagem não falada.

Por fim a discussão em torno da tarefa do tradutor é retomada e a teoria da

tradução desenvolvida por Benjamin em seu ensaio é usada como suporte para uma

nova teoria da tradução que se opõe à tradicional teoria que associa o movimento de

tradução a uma perda em relação ao original. O filme de Wenders é usado como

exemplo  de  uma tradução  que  estabelece  uma  relação  de  referência  e  não  de

reverência com o original, uma tradução que pretende prolongar e elevar a vida do

original e não simplesmente repeti-lo.

Contudo, é importante ressaltar as dificuldades de se encontrar uma porta

de entrada para este trabalho, pois redigir um texto sobre um filme que trata de uma

dança  que  se  aproxima  do  teatro  envolve  todo  um exercício  de  tradução  entre

linguagens distintas, onde a imagem analisada será descrita por palavras. Com isso

a tradução deve ser tratada com minúcia para que o texto se desenvolva.

Um texto filosófico pode ser produzido de várias maneiras e pode tratar de

variadas questões e nisso consiste uma das grandezas da filosofia. Talvez por tratar

de um assunto não muito discutido dentro da filosofia, o presente trabalho se propõe
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a apresentar-se por uma via também não muito comum. Aqui, além de trabalhar os

conceitos benjaminianos que são de extrema importância para compreendermos o

papel do tradutor busca-se identificar cada elemento relevante que é inserido na

tradução feita por Wenders. Assim, os movimentos do tradutor, ou diretor, em optar

ou não por  determinadas  possibilidades,  são inseridos no  texto.  Sugerindo uma

hipotética leitura de Wenders do texto de Benjamin, cada alternativa do diretor pode

representar uma tentativa de aplicação da estética do autor alemão.
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2 BAUSH E WENDERS

2.1 Aproximações

O que existe de essencial em uma obra deve estar presente em uma boa

tradução da mesma.  Mas,  o  que seria  esse “essencial”  de uma obra? Segundo

Walter Benjamin em “A tarefa do tradutor” o essencial é o que “se reconhece em

geral  como o inapreensível,  o misterioso,  o ”poético””  e que “o tradutor  só pode

restituir  ao  tornar-se,  ele  mesmo,  um poeta”(BENJAMIN,  2008,  p.  66).  Wenders

claramente  tratou  de  uma  obra  de  arte  por  via  de  outra  obra,  trouxe  Pina  da

realidade da dança para a realidade do cinema, uma espécie de tradução para que

as  sensações  despertadas  em  nós  pela  dança  pudessem  ser  experimentadas

através de uma outra via. E por que traduzir? Qual o motivo que levaria um cineasta

a produzir um filme como tradução de uma obra representada pela dança? 

Vinte anos antes do lançamento do filme Wenders fez um convite a Pina

após se emocionar com uma apresentação da Tanztheater Wuppertal1 em Veneza.

O convite era para um filme em produção conjunta entre Bausch e o cineasta que

ficou  apenas  como  plano  por  um  longo  período  de  tempo  pois  Wenders  não

encontrava um modo satisfatório para a produção do filme com Pina. Ao que parece,

a  questão não afastou-se  do pensamento  de Wenders  até  que a  solução fosse

encontrada vinte anos depois.  Em entrevista  à revista  norte-americana  Vulture o

diretor descreve o momento em que houve a decisão de iniciar a produção do filme: 

 

Então, um dia eu vi U2 3D, e era a resposta aos vinte anos preocupantes de
interrogação e tortura na minha mente sobre como fazer  este filme com
Pina.  Essa  foi  a  solução,  eu  percebi.  Tínhamos,  finalmente,  uma  nova
ferramenta, o espaço – e que nova ferramenta me permitiria estar no reino
de dança, não apenas olhando para ele? Espaço, afinal, é elemento-chave
da dança  da  companhia:  Eles  criam espaço  a  cada  passo  e  gesto.  No
cinema, o espaço tinha sido sempre tão falso. Você faz câmeras em queda
para fora das janelas e coloca-as em carros e helicópteros e aviões, mas no
final foi sempre em uma tela bidimensional. Pela primeira vez, eu tinha uma
ferramenta que não era falsa. (WENDERS, 2011) 

 

1 Companhia de dança fundada e dirigida por Pina Baush na cidade de Wuppertal, Alemanha em 
1973
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Ao que parece o que faltava a Wenders era algo novo e relevante, algo que

se colocasse à altura da obra que ele trataria em seu filme, algo de marcante para a

história  do  documentário  e  a  tecnologia  3D  traz  ao  cineasta  uma  inovação

tecnológica que suporta tudo o que precisava . De forma alguma essa inovação fez

mal ou interferiu de forma negativa na obra, ao contrário, a tecnologia 3D também

intensificou significativamente algumas passagens de câmera pelo palco destacando

os efeitos que a academia empregava em cena. As câmeras que, por vezes, entram

nas coreografias de Pina sendo representadas por dançarinos da companhia, não

interferem na visão da peça. Apesar de algumas cenas serem para o filme, a câmera

é – por vezes – mais um espectador na plateia,  o  que traz a sensação de nos

sentirmos de fato  na  plateia  tendo à  frente  um palco  e  bailarinos  atuando  num

espetáculo de dança teatro. 

Após um ano e meio de pré-produção, Pina Bausch morre dois dias antes da

data prevista para o início das gravações do filme, um fato que surpreende toda a

equipe e fãs da coreógrafa e faz com que Wenders cancele a produção do longa-

metragem. Passado pouco tempo após a morte da coreógrafa, a produção do filme é

retomada, graças a pedidos de familiares de Bausch e dos próprios membros da

companhia  que seguiram normalmente a agenda de apresentações que contava

com um espetáculo,  inclusive,  no  dia  da  morte  de  Pina.  O filme que seria  uma

parceria,  com isso,  passa a  ser  uma espécie de homenagem, uma biografia  da

artista: 

 

Eu  percebi  que  talvez  houvesse  uma  razão  para  continuar.  Se  eu  não
pudesse fazer o filme com Pina talvez os dançarinos e eu pudéssemos fazer
um  filme  para  Pina  –  e  de  uma  maneira  estranha,  para  nós  mesmos
também.  Nenhum  dos  dançarinos  tinha  sido  capaz  de  dizer  adeus  ou
obrigado à Pina. Sua morte foi tão repentina, e acabou de puxar o tapete de
todos eles. Achei que, preservando essas peças e fazendo este filme juntos,
havia  uma  maneira  de  chegar  a  um  acordo  com  a  perda  e  tristeza.
(WENDERS, 2011) (negritos meus) 

 

O  modo  que  Wenders  encontrou  para  prestar  essa  homenagem  já  é

conhecido por quem já se deparou com o longa. O filme trata exclusivamente da

obra de Pina, reproduz parte do trabalho desenvolvido pela coreógrafa junto de sua

companhia  e  depoimentos  dos  bailarinos.  Segundo  Walter  Benjamin  (2008)

traduções que são algo além da simples comunicação acontecem quando as obras
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chegam ao período de sua fama, ou seja, não é a partir de traduções que uma obra

lança sua “fama”. Tal “fama” trabalha como impulso para que boas traduções da obra

aconteçam e assim a vida da obra é prolongada, chegando a lugares ainda não

habitados por ela. Isso se justifica quando Wenders diz em uma entrevista que o

desejo da produção de um filme com Bausch surge quando o cineasta é tocado por

uma apresentação da companhia. 

 

No começo eu realmente não entendia por que eu estava tão tomado por
ela. Para mim, a dança era um cometimento estético, uma expressão que
era em si não emocional. Mas nenhum dos meus preconceitos contra dança
me impediu de ser levado às lágrimas por peças de Pina cada vez que eu
as vi. Eu lentamente percebi que ela não estava em nenhuma das estéticas
da dança – ela nem sequer se importa. Ela disse uma vez: “Eu não estou
interessada em como os meus bailarinos se movem em tudo. Eu só quero
saber  o  que  os  move.”  E  isso,  naturalmente,  está  virando  a  dança
completamente de cabeça para baixo, é a abordagem inversa ao que dança
até então era. Ela não era de forma alguma um exercício estético. Era uma
expressão pura de preocupações existenciais, uma expressão humana mais
básica do que até mesmo a linguagem. (WENDERS, 2011) 

2.2 Interação Documentária

A  tradução  feita  por  Wenders,  da  qual  aqui  tratamos,  precisa  ser

desassociada da ideia de tradução que repete o original em outro idioma de forma

que seja inteligível para receptores que não compreendem-no em sua linguagem

primeira.  Não  se  trata  de  transmitir  informações  pois,  se  existe  algum  caráter

informativo ou comunicativo em uma obra de arte, este caráter não é algo essencial

e qualquer boa tradução que se faça não traz consigo esse caráter. 

 Benjamin caracteriza a tradução como uma forma. A tradução é uma forma

no sentido de que o tradutor não é o responsável pelo original, ou seja, ele não cria

a obra e sim a recria. Noutras palavras, a tarefa do tradutor, segundo Benjamin, não

está ligada à fidelidade verbal, sintática ou estilística da tradução. A tradução aqui

estabelece uma função inacabada por tratar de levar a obra de arte para fora de sua

forma original, mantendo uma relação de derivação com a obra original, e não de

similaridade. 
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A exemplo de filmes como Alice in den Städten (1974), Paris, Texas (1984) e

Lisbon Story (1994) o projeto de Wenders junto de Pina consistia na produção de um

road movie, um filme gravado durante uma viagem da companhia. 

 

O filme que tinha preparado tinha Pina Bausch como figura central. Era para
ela ter estado ao meu lado quando filmamos. Gostaríamos de tê-la seguido
nos ensaios e observá-la dando instruções para os dançarinos. Nós iríamos
junto dela e da companhia em turnê para a Ásia e América do Sul, por isso,
teria sido um road movie. (WENDERS, 2011) 

 

Porém o rumo tomado após a decisão de produzir o filme sem Pina foi outro,

sem o elemento central  do filme o diretor projeta a “ideia de que a orquestra de

Bausch,  os  dançarinos,  poderia  ser  sua  voz.  E  seu  próprio  método  de  abordar

constantemente  seus  dançarinos com perguntas  deveria  ser  o  método do filme”

(WENDERS,  2011).  Esse  método  utilizado  pelo  diretor  assim  como  outras

particularidades do filme nos levam a apontar o longa como um documentário. O

nome  documentário  pode  ser  facilmente  associado  a  esse  tipo  de  produção

cinematográfica  visto  que  “Ao  contrário  de  um  testemunho  mecânico  dos

acontecimentos, o documento é sempre o produto de um processo de manipulação,

envolvendo a cada passo um leque de alternativas metodológicas e técnicas, que

afinal são opções estéticas.”(DA-RIN, 2004, P. 157) 

As mais variadas correntes que surgiram ao longo da história do cinema e se

identificaram como documentário  não constituem um mesmo objeto fechado que

possui  uma  definição  absoluta.  Tais  correntes  giram  em  torno  de  uma  mesma

tradição, compartilham determinados aspectos e peculiaridades mesmo possuindo

cada  uma  delas  distintas  referências,  diferentes  propósitos,  variadas  críticas  ou

crenças a praticas superadas ou meios de produção dos filmes. 

 O  filme  Nanook  of  the  North (1922)  de  Robert  Flaherty  é  um  marco

importante  para  o  documentário  clássico.  Nele  Flaherty  inaugura  a  utilização  de

técnicas narrativas antes só existentes nos filmes de ficção da época. A inserção da

“narratividade  documentária”  que  trazia  consigo  uma  leve  dramatização  foi  um

divisor  de  águas  no  meio  do  documentário  onde  a  descrição  pura  era  o  único

método usado. O documentário que chamou a atenção do público sendo sucesso de

bilheteria e também muito elogiado pela crítica tratava da vida de Nanook e sua

família, esquimós habitantes da região ártica do Canadá, e trazia cenas ensaiadas
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com praticas que já não faziam parte dos costumes dos nativos, como a pesca da

foca por exemplo. 

No  filme  de  Wenders  os  “atores  sociais”2 são  os  próprios  membros  da

companhia  que  conviveram  com  Pina  por  determinados  períodos  dentro  da

Tanztheater  Wuppertal.  O  que  difere  a  estratégia  de  Wenders  da  estratégia  de

Flaherty é que a única encenação feita por esses “atores” no filme acontece dentro

das  coreografias  exibidas  no  longa.  Nada  além  dos  movimentos  contidos  nas

coreografias  pode ser  caracterizado como encenação,  nem os depoimentos  que

acontecem de forma espontânea nem as cenas mostradas dos ensaios de Pina com

seus dançarinos. De todo modo, é possível supor que mesmo estando dentro de

uma coreografia a encenação acontece no filme. No entanto, essa encenação não é

direcionada a produzir uma dramatização na realidade, como acontece em Nanook

of the North. A encenação presente no filme alemão é parte da realidade da dança

representada e nenhuma dramatização, da parte do diretor, existe com intenção de

provocar efeitos nos espectadores. As impressões causadas por essas encenações

são parte do espetáculo de dança e o filme, como uma boa tradução, traz isso, de

certa forma, para a tela. 

Esse  atributo,  da  “encenação”  dos  atores  sociais,  presente  no  filme  de

Flaherty foi contestado postumamente como sendo um fator que punha em questão

a “realidade”  do  filme.  Em resposta  a  essa contestação,  Flaherty  declarava que

frequentemente é necessário distorcer a realidade para que seu espírito verdadeiro

seja alcançado. A partir daí a questão da realidade cinematográfica se destacou em

meio aos produtores de documentários não somente pela questão da encenação

mas também pela questão da montagem no filme. A escola inglesa, tendo em vista o

comprometimento do cinema com a educação cívica e a integração social defendia

que o cinema deveria se abster de heróis individuais, como Nanook, e da crença de

que  o  indivíduo  vive  melhor  no  ambiente  natural  do  que  no  meio  urbano.  Nas

produções inglesas as cenas eram filmadas no meio urbano superando a busca por

terras  distantes  e  populações  não  modernas,  um  modo  de  trazer  o  olho  do

espectador  dos  confins  da  terra  para  o  seu  cotidiano.  Esse  movimento  que  se

denominou  “realismo  continental”  priorizava  a  montagem  e  as  potencialidades

2 Termo utilizado para denominar atores não profissionais, que representavam cenas solicitadas 
para o filme. Esses atores eram nativos dos locais onde os os filmes eram gravados.
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plásticas  da  imagem,  como  sublinha  John  Grierson,  um  dos  representantes  da

escola inglesa: 

 

Encontraremos outras formas de drama ou, mais precisamente, outros tipos
de filme de que aquele que ele (Flaherty) escolheu; mas é importante fazer
a distinção entre um método que apenas descreve valores superficiais de
um assunto  e  o  método  que  mais  explosivamente  revela  sua  realidade.
Você fotografa a vida natural mas também, pela justaposição do detalhe, a
interpreta. Grierson3 (1946, p. 81 apud DA-RIN, 2004, p. 74) 

 

A  edição  de  filmes  está  presente  em  todas  as  produções,  raramente

encontramos  um  longa  sem  cortes  ou  efeitos  plásticos  em  sua  extensão.  A

montagem  intencionada  –  justaposição  dos  detalhes  –  é  muito  presente  no

documentário  sobre  Pina.  Por  trabalhar  com  diversas  peças  da  companhia  é

inevitável que haja o corte para que variados aspectos da dança trabalhada por Pina

sejam mostrados no filme através de diferentes coreografias. Tal artifício sugere uma

escolha, aqui feita por Wenders e habitualmente feita por tradutores na prática de

seu trabalho. A tradução, assim como a montagem dos filmes, requer uma apuração,

uma seleção entre o que mostrar e o que não mostrar. Tal escolha é feita conforme a

intenção do tradutor – ou diretor – de mostrar ou não tais perspectivas segundo o

propósito que o mesmo tem na obra elaborada. 

Outro  nome importante  na  história  do  documentário  é  Dziga  Vertov  que

acreditava existir  no documentário a única via de desenvolvimento da linguagem

cinematográfica  propriamente  dita,  excluindo  a  subordinação  do  cinema  às

estruturas literárias e teatrais. Vertov estava amparado pelo movimento construtivista

que se erguia na Rússia em meio ao entusiasmo pela construção do socialismo

onde os artistas soviéticos buscavam novos conteúdos e objetivos para a arte russa

no período pós-revolução de 1917. A ideia da montagem e organização de fatos se

aproximava  mais  da  ideia  construtivista  do  que  da  encenação.  Era  a  realidade

soviética sendo apresentada de um modo real. 

Nos filmes editados por Vertov as filmagens eram feitas por cinegrafistas que

se  espalhavam  pelas  ruas,  as  câmeras  filmavam  a  vida  de  improviso,  sem

dramatização, encenação ou atores. A câmera deveria ser invisível sem interferir na

vida das pessoas filmadas. Os “puristas”, como eram chamados os adeptos à ideia
3 GRIERSON, John. “First Principles of Documentary” Em HARDY, Forsyth (org.). Grierson on Docu-

mentary. Londres: Collins,1946 p.81
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disseminada por Vertov, desenvolviam métodos de trabalhos fundados na ética da

não intervenção, como podemos observar nas palavras de Mario Ruspoli: 

 

O cameraman, como o técnico de som, deve carregar seu aparelho com a
discrição  que  só  o  hábito  do  mimetismo  pode  trazer.  Devem  saber
instintivamente se dissimular na multidão, nunca fazer gestos bruscos para
chamar a atenção dos companheiros de equipe, nunca gritar, falar o mínimo
possível  e  nunca  sobre  a  filmagem  –  em  resumo,  não  fazer  nenhum
movimento que pareça insólito. É preciso armarem-se de paciência, serem,
ao mesmo tempo,  simpáticos  e  ausentes,  em uma palavra,  confundir-se
com as paredes. Ruspoli 4(1963, p. 30 apud DA-RIN, 2004, p. 125) 

 

Algumas coreografias do Pina 3D são representadas no meio urbano, tanto

nas ruas quanto nos meios de transporte público de Wuppertal,  porém o motivo

dessas filmagens externas não se assemelha ao fundamento compartilhado entre os

puristas. A dança que Wenders pretende mostrar não se altera pela presença da

câmera, ambas trabalham juntas. É notável que o diretor não pretende filmar a vida

de  improviso  mas  sim  a  vida  de  Pina  por  via  da  dança.  As  coreografias

representadas no meio externo dizem muito sobre a relação da dança de Pina com a

cidade onde nasceu e onde fundou sua companhia de dança, essas coreografias

sugerem  que  a  dança  –  a  linguagem  desenvolvida  pela  coreógrafa  –  não  tem

espaço somente no palco. A linguem da dança também encontra espaço nos lugares

públicos, nas vias por onde passam as pessoas, não há restrição dos espaços para

a  dança.  Esse  caráter  aproxima a  intenção  de  Wenders  do  discurso  da  escola

inglesa. A escola inglesa pretende levar o olhar do público para o meio onde vivem

enquanto o diretor alemão pretende tirar o foco da dança feita no palco e levar para

o dia a dia de uma forma interativa. 

4 RUSPOLI, Mario. Le Groupe Synchrone Cinematographique Léger, Paris: Unesco, mim, 1963 p.30
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Figura 1: Membros da companhia de Pina em uma peça em uma avenida da cidade.

Fonte: Extraída do filme PINA 3D5.

Bill  Nichols  (1982)  contribui  de  maneira  importante  com  a  teoria  do

documentário  quando  defende  que  o  documentário  não  é  reprodução,  mas  sim

representação  do  mundo.  Esta  representação  supõe  uma  perspectiva  pois  é

realizada por vias de um “argumento sobre o mundo”. Nichols no desenvolvimento

de  sua  teoria  chega  à  síntese  de  quatro  modos  de  representação:  O  modo

expositivo,  onde  existe  um  comentário  em  voz  off utilizando  as  imagens  como

ilustração; o modo observacional que nega qualquer controle sobre o filme, roteiro,

encenação ou atuação do diretor; o modo reflexivo que apresenta o processo de

produção junto do produto final num sistema que parece convidar o espectador para

dentro da produção e o modo interativo que enfatiza a atuação do diretor e se utiliza

de depoimentos onde a voz do cineasta é direcionada aos entrevistados sendo, com

isso, a subjetividade do ator e do realizador totalmente assumida. 

Os modos de representação são moldes teóricos que servem de auxílio nas

análises  fílmicas  realizadas  sobre  os  documentários.  De  forma  alguma  a

classificação proposta por Nichols é algo necessariamente mecânico e ocluso. Os

5 PINA:3D. Direção: Wim Wenders. Alemanha: Warner, 2011. 1 DVD (99 min)  
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documentários  podem  apresentar  mais  de  uma  característica  ou  apenas  se

aproximar de alguma e não existe uma classificação de sucessão ou evolução dos

modos. No filme de Wenders podemos identificar características que nos remetem

ao modo interativo como os depoimentos dados pelos dançarinos da companhia

para a câmera. Porém esses depoimentos não são respostas a perguntas feitas pelo

diretor aos entrevistados, as câmeras sequer gravam os dançarinos falando, o que

aparece no filme é a imagem dos entrevistados parados diante da câmera com o

depoimento  em voz  off,  cada um em seu idioma citando o que julga importante

registrar no longa. 

 

Figura 2: Fernando Mendonza em depoimento para o filme.

Fonte: Extraída do filme PINA 3D6.

                                    

                                                          Figura 3: Ruth Amarante em depoimento para o filme.

                                                          Fonte: Extraída do filme PINA 3D7.

6 Ibidem
7 Ibidem
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O filme Chronique d'um Été (1960) de Jean Rouch com participação de Edgar

Morin inaugura o uso do som direto como viabilizador do uso da palavra falada. No

filme a palavra falada é utilizada como estratégia principal possibilitando a execução

de  monólogos,  entrevistas  dos  realizadores  com  os  atores  sociais,  diálogos,

discussões  sobre  trechos  já  filmados  e  autocrítica  dos  realizadores  diante  da

câmera. Era uma forma de buscar a verdade na provocação e no questionamento.

Diante da câmera, uma situação muito nova para a população nos anos sessenta, o

ator social cria o filme e ao mesmo tempo cria a possibilidade de se reiterar em uma

nova extensão de si mesmo, algo que só poderá existir pela situação criada pelo

filme, uma dimensão simultaneamente real e imaginária. Como observa Silvio Da-rin

“Através da palavra falada em som direto, o documentário pode ir além do registro

factual,  rememorar  o  passado dos personagens,  especular  o  futuro  e  abrir-se  à

fantasia” (DA-RIN, 2004, p.165). 

Esse mesmo movimento de invento de uma nova dimensão de si mesmo

acontece  também  nos  depoimentos  dos  dançarinos  no  filme  de  Wenders  e

observando com um pouco mais de atenção é possível sugerir que com essa voz off

dos dançarinos o diretor insinua que essa voz não venha da fala dos dançarinos,

mas que seja retirada diretamente de seus pensamentos como acontece em outro

filme do diretor,  Der Himmel über Berlin (1987) onde em algumas cenas os anjos

ouvem os pensamentos dos mortais em voz off. 

Os depoimentos inseridos por  Wenders no filme não trazem as mesmas

impressões  vindo  dos  dançarinos.  Cada  um apresenta  uma  diferente  expressão

facial diante da câmera, uns melancólicos, pensativos, reflexivos e outros alegres e

entusiasmados ao rememorar a figura de Pina. Alguns dançarinos sequer falam, ou

sequer existe voz off no momento de suas aparições no longa. Essa interação que o

diretor implementa no filme faz com que os dançarinos construam ao mesmo tempo

uma outra dimensão de si, seja com expressões faciais ou com o discurso em off, e

também uma dimensão de Pina pois os depoimentos não são sobre os próprios

dançarinos mas sim sobre Pina e a relação que a coreógrafa estabelecia com cada

um. Com isso o diretor obtém uma construção da imagem de Pina no filme também

por via dos depoimentos dos membros da companhia.
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2.3 Documentário em três dimensões 

O uso de novas tecnologias no documentário, assim como foi no movimento

de inserção do som direto, sempre remete à discussão sobre trazer ou não um maior

grau de “realidade” para o filme. A realidade em questão para Wenders eram as

coreografias  que  não  deveriam  perder  nenhuma  parcela  de  impacto  ao  serem

mostradas  no  cinema,  se  as  coreografias  também  diziam  algo  sobre  Pina  era

importante que esse discurso no cinema fosse tão impactante quanto era no palco.

Para isso, o diretor contou com a ajuda do francês Alain Derobe, uma referência

mundial em 3D que faria o último filme de sua vida, que planejou todo um esquema

para que as câmeras estivessem presentes dentro e fora da coreografia. 

Para os requisitos especiais das gravações de PINA Alain Derobe, um dos

pioneiros em 3D mais experientes como stereo grafista, desenvolveu uma câmera

especial montada em uma grua sistema de câmera 3D. Para a concepção profunda

da sala é muito importante para ficar perto dos dançarinos e segui-los: 

Normalmente, você construiria as câmeras de filme de dança em frente ao
palco, longe da ação no palco. Para PINA vamos instalar as câmeras entre
os dançarinos. A câmara está literalmente a dançar com os dançarinos. É
por  isso  que  todos  os  membros  da  tripulação  tiveram  de  lidar  com  a
coreografia. Todo mundo tinha que saber exatamente onde os bailarinos se
movem, de modo que a câmera poderia segui-los. (DEROBE, 2011) 
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Figura 4: Cinegrafistas posicionados dentro do palco.

Fonte: Site oficial do filme8. 

Assim  como  aconteceu  na  inserção  do  som  direto  no  cinema,  uma

tecnologia inovadora na época, o 3D oferece para o filme um caráter fundamental da

obra de Pina: o espanto. Por ser algo inédito em documentário e também em filmes

de arte os espectadores do filme não faziam ideia do que iam experimentar na tela

com o uso do 3D, mesmo os que já conheciam a dança de Pina sabiam que a

linguagem cinematográfica daria um distinto caráter às coreografias da companhia.

Com  as  câmeras  inseridas  no  palco,  entre  os  dançarinos,  se  movimentando

conforme a coreografia apresentada é possível ao espectador mergulhar dentro das

coreografias de um modo que não é possível quando se assiste o espetáculo no

teatro.  É possível  perceber  os detalhes que talvez altera o modo como se vê a

dança da companhia. 

Em um dos depoimentos exibidos no filme, um dançarino menciona que uma

das poucas frases que Bausch direcionava a ele antes das apresentações era: “me

assuste!”. Esse espanto que a coreógrafa pedia de certo não era apenas pra ela

8 Disponível em <http://www.pina-film.de/de/> acesso em 05/08/2016  
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mas sim para o espetáculo gerando o impacto que a linguagem da dança precisava

levar ao palco. O espanto, como bem sabemos, incita à filosofia, à investigação e

esse caráter provocativo é mais um fator que o diretor consegue transportar com

excelência para seu filme. 

Figura 5: Câmera posicionada dentro do palco.

Fonte: Site oficial do filme9.

9 Ibidem
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3 A DANÇA EN SCENE

3.1 Uma nova linguagem, um novo vocabulário

Existe,  em meio aos teóricos e simpatizantes da dança,  uma espécie de

acordo tácito que consiste em afirmar que a dança é uma linguagem. Mesmo sendo

algo acordado e tratado por muitos como inquestionável ou subentendido, sabemos

da  importância  em  indagar  sobre  o  assunto  pois  o  que  não  se  questiona,

empedrece. Pina Bausch rompeu com os preceitos tradicionais da dança e também

do teatro criando uma dança que inaugura uma linguagem dos movimentos, uma

estética do corpo, um novo vocabulário corporal, e somente a dança, nela mesma, é

capaz de alfabetizar-nos em movimentos. Ao que parece, a questão principal para

Pina, que gerou esse impulso para a nova linguagem, foi justamente a limitação que

existe nas palavras. Logo nas primeiras cenas do filme de Wenders Pina esclarece: 

“Há situações, é claro, que te deixam absolutamente sem palavras. Tudo
que você pode fazer é insinuar. As palavras também não podem fazer mais
do que apenas evocar as coisas. É aí que vem a dança.” Bausch10 (2011,
apud WENDERS, 2011) 

É importante, porém, pensar essa linguagem da dança sem submetê-la à

língua  falada  ou  escrita.  Na  abertura  da  peça  A Sagração  da  Primavera  (peça

elaborada a partir da música de Igor Stravinsky e representada num palco coberto

de terra onde uma ala toda masculina e outra toda feminina se juntam no palco), por

exemplo, é possível identificar os movimentos como o ciclo das estações: Primeiro

os frutos brotando na primavera seguido do sol soberano no verão, logo após as

folhas  caindo  no  outono  e  o  estridente  frio  do  inverno.  Na  medida  que  esses

movimentos se repetem em ritmos sequenciais nos aproximamos de seu significado.

No entanto, alguns outros movimentos corpóreos não são facilmente decifráveis e

traduzíveis para palavras como os movimentos do ciclo das estações e mesmo não

sendo decifráveis em palavras o espectador é tocado pela impressão da emoção do

movimento da coreografia bauschiana. 

 
10 BAUSH, Pina. PINA:3D. Direção: Wim Wenders. Alemanha: Warner, 2011. 1 DVD 
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Conhecer Pina foi como encontrar uma linguagem antes de aprender a falar.
Assim ela  me deu um modo de me expressar,  um vocabulário.  Quando
comecei eu era muito tímida, ainda sou, e depois de vários meses de ensaio
ela me chamou e disse: “você precisa ser mais louca”. O único comentário
em quase 20 anos. Amarante11 (2011, apud WENDERS, 2011) 

 

Neste depoimento de Ruth Amarante, não por acaso o primeiro depoimento

do  documentário,  fica  explícito  o  entendimento  dos  dançarinos  sobre  essa

linguagem que eles desenvolviam e aprimoravam na companhia. Esse “modo de se

expressar” caracteriza a linguagem corporal da dança que faz com que o corpo não

precise de outros meios para se comunicar, o corpo que dança é um corpo que se

profere a si mesmo. 

A  forma  empregada  por  Pina  para  o  desenvolvimento  desse  novo

vocabulário,  o “modo de se expressar”,  passava antes por seus dançarinos.  Era

deles  que  a  coreógrafa  extraia,  na  maior  parte  das  vezes,  o  movimento

correspondente ao que desejava. Em alguns dos depoimentos do filme é possível

perceber que a interação entre a coreógrafa e seus dançarinos era sempre na forma

de uma questão, uma maneira de extrair dos próprios dançarinos os movimentos

que seriam reproduzidos pelos mesmos dentro de cada peça ou espetáculo. 

 

Pina era uma pintora ela simplesmente nos questionava, foi assim que nos
tornamos a tinta para colorir suas imagens por exemplo, se ela pedisse “A
Lua”!  Eu a retratava com meu corpo para que ela pudesse ver  e sentir.
Berezin 12(2011, apud WENDERS, 2011)  

 

Essa  característica  de  extrair  dos  dançarinos  os  movimentos  que  eles

mesmos reproduziriam remete a um caráter  extremamente relevante da obra de

Pina.  As  coreografias  da  Wuppertal  Tanztheater  não  são  notáveis  apenas  pela

beleza e complexidade de seus movimentos, a dança de Pina é estimada por fazer

sentido na vida das pessoas. Podemos perceber isso com clareza na presença de

Pina no filme  Hable con Ella  (2002) do diretor espanhol Pedro Almodóvar. A peça

que abre  o  filme de Almodovar  é  Café  Müller,  uma peça que Pina comenta  no

documentário de Wenders: 

 

11 AMARANTE, Ruth. Ibidem (14:17 min) 
12 Berezin, Andrey. Ibidem (16:10 min)
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Eu  dancei  Café  Müller.  Todos  nós  tivemos  os  olhos  fechados.  Quando
fizemos uma reprise, eu não podia ter a sensação de novo, a sensação de
que era muito importante pra mim que fez uma grande diferença por trás
das pálpebras fechadas se eu olhar pra trás ou olhar pra frente isso faz toda
a diferença. O sentimento certo estava lá imediatamente. Inacreditável como
isso é crucial, o mais ínfimo detalhe importa. É tudo uma linguagem que
você pode aprender a ler. Bausch13 (2011, apud WENDERS, 2011)

 

 

Como  Pina  menciona  em  seu  depoimento,  em  Café  Müller duas

personagens  dançam  de  olhos  fechados  em  meio  a  mesas  e  cadeiras  –  uma

cafeteria  –  enquanto  que  um  personagem  masculino  afasta  os  obstáculos  do

caminho de uma das personagens. A outra personagem feminina da peça dança

sozinha no fundo do palco, sem um outro personagem para eliminar seus obstáculos

a  personagem  se  choca  contra  a  parece  por  repetidas  vezes.  No  filme,  dois

personagens  assistem  a  peça  que  lhes  provocam  distintas  reações:  Marco,  o

personagem  vivido  pelo  ator  Dario  Grandinetti,  não  contem  as  lágrimas  e  se

emociona notadamente com as cenas da peça enquanto Benigno, um enfermeiro

interpretado  pelo  ator  espanhol  Javier  Cámara,  assiste  atento  e  friamente  o

espetáculo.  Benigno  observa  atentamente  a  peça  para  depois  descrevê-la  para

Alícia, uma bailarina interpretada por Leonor Watling, por quem é apaixonado e vive

em  coma  aos  cuidados  do  enfermeiro.  Postumamente  no  filme  Marco  irá  se

apaixonar por uma outra personagem, Lydia, que ficará em coma, fato que resultará

no  reencontro  de  Marco  e  Benigno  no  hospital  onde  ambas  personagens  são

pacientes. 

É  possível  supor  uma  analogia  entre  as  personagens  do  filme  e  as

personagens da peça,  visto  que uma das personagens cegas (em coma) tem o

auxílio de um personagem masculino (Benigno) que a livra dos obstáculos que não

pode ver enquanto a outra personagem cega (Lydia) segue sem esse auxílio e se

choca com a parede num movimento melancólico e angustiante (Marco sequer fala

com a namorada em coma mesmo após o conselho de Benigno “Fale com Ela!”).

O fato de fazer sentido na vida das pessoas passa, antes, por representar

sentimentos humanos comuns no dia a dia e na história dos indivíduos. E isso é um

resultado  da  extração  que  Pina  faz,  retirando  o  movimento  dos  bailarinos  que

automaticamente inserem nesses movimentos um tanto de si, um tanto da história
13 BAUSH, Pina. Ibidem (17:10)
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pessoal  de  cada  um.  É  o  que  podemos identificar  no  depoimento  de  Fernando

Mendonza: 

 

Para  a  peça  Vollmond  ela  me  pediu  um  movimento  relacionado  com
“alegria”.  Alegria  ou  prazer  do  movimento.  Era  uma  linda  pergunta,  me
inspirava. Lembro que apresentei um movimento e com ele Pina criou uma
cena na peça. O trabalho de Pina permitia a todos estar tristes, furiosos, ou
chorar ou rir ou gritar, podia tirar todas essas qualidades. É como se Pina
estivesse escondida em cada um de nós, ou ao contrário, como se cada um
de nós fôssemos parte dela. Mendonza14 (2011, apud WENDERS, 2011)

 

Desde muito tempo o homem vem buscando entender o mundo em que está

inserido porém faz pouco tempo percebemos o quanto o nosso corpo está implicado

ao que existe a nossa volta. A dança de Pina nos oferece uma visão da busca da

percepção no nosso próprio corpo, corpo que jamais se desassocia de nós e mesmo

assim o percebemos minimamente.  Esse propósito  da dançarina parece ter  sido

identificado por Wenders e o 3D, mesmo sendo uma tecnologia que nos afasta do

outro na sala de cinema, estando cada um isolado por trás de um óculos, parece

provocar, com mais intensidade que as películas bidimensionais, os nossos sentidos

corpóreos pois além da cor, do som e dos outros atributos já conhecidos por via da

fotografia, temos também a noção de espaço e de profundidade com o 3D. 

3.2 A dança no cinema

O filme de Wenders  de certo  não inaugura  a relação do cinema com a

dança, ainda na época do cinema mudo o filme  So This is Paris (1926) de Ernest

Lubitsch ganhou destaque como um registro da dança popular da época. Já a partir

de 1927 quando o som é adicionado ao cinema a relação entre essas duas esferas

distintas da arte é intensificada com os musicais,  porém tal  relação agia sob um

“contrato unilateral” onde só uma das partes se obriga para com a outra. Em ambas

as épocas a dança estava a serviço do cinema como podemos observar com clareza

nos filmes de Busby Berkeley na década de 30, onde o diretor cria uma coreografia

cinemática fazendo com que a dança e todo movimento de imagens fosse criado a

partir de efeitos da câmera e não a partir dos dançarinos. Berkeley na produção de
14 MENDONZA, Fernando. Ibidem (34:20 min)
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suas  montagens  e  experimentações  como  caleidoscópio  humano  e  imagens

abstratas, se utilizava do corpo humano apenas como um suporte para as imagens

que  seriam  criadas  sem  haver  considerável  preocupação  técnica  com  as

coreografias representadas. 

A necessidade de produzir  arte  com o intuito  de entreter,  criar  sonhos e

fantasiar, no período entre os anos 30 e 50, após a grande depressão, nos EUA, fez

com  que  a  produção  de  musicais  de  desenvolvesse  com  rapidez.  Inúmeros

dançarinos migraram para o cinema atuando como diretores de filmes onde a dança

estava presente. Na década de 80 em diante os musicais já deixavam de lado a

ingenuidade e tratavam da dança como talento, a exemplo do Flashdance (1983) de

Adrian  Lyne.  Tratar  a  dança como atavio  não constitui,  em geral,  um problema,

exceto  quando  o  papel  atribuído  a  ela  consiste  apenas  em uma  atividade  para

distração da mente, um exercício para esquecer os problemas da vida. 

A relação entre o cinema e a dança pode também ser analisada sob outras

duas  formas  de  contrato:  o  “contrato  bilateral”  onde  as  partes  estabelecem

obrigações  recíprocas  e  ambas  as  partes  caminham  juntas  sem  que  uma  se

submeta e o “contrato consensual” onde a consonância das partes age de forma a

elevar  a  relação  a  um aperfeiçoamento  notável  que  encaminha  o  somatório  da

dança com o cinema para um consenso entre as artes. 

Na primeira, o contrato bilateral, a dança já participa da narrativa do filme,

sem que seja  um adereço trivial  como no contrato  unilateral,  uma prática  muito

presente nos musicais. O filme Bodas de Sangre  (1981) do diretor espanhol Carlos

Saura exemplifica de forma clara o que chamamos aqui  de contrato bilateral.  O

longa faz parte de uma trilogia do diretor que ainda conta com os filmes  Carmen

(1983) e El Amor Brujo (1986) onde a dança flamenca aparece com destaque. Em

Bodas de Sangre,  no primeiro momento  o filme apresenta  os membros de uma

companhia  de  dança,  nos  bastidores,  se  preparando  para  o  espetáculo.  Alguns

dançarinos conversam entre si e outros narram histórias em voz off até o momento

em que, após alguns movimentos de aquecimento, o ensaio se inicia. A partir daí

não existe  mais diálogo ou narração,  a  narrativa é construída pela dança ali  no

espetáculo que se mostra para as câmeras. O espetáculo que se aproxima de uma

dança-teatro é reproduzido em uma sala sem cenário e sem jogo de luz, porém o

jogo  de câmeras transmite  aos  espectadores pontos  de  vista  que notabilizam a
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intensidade da peça. A narrativa do filme acaba sendo a narrativa da dança-teatro

apresentada pelos dançarinos da companhia assim como a história do longa. Após o

término do filme os personagens são lembrados como personagens da peça e não

como personagens de um filme que apresenta a peça. 

Já  o  filme  de  Wenders,  diferentemente  dos  exemplos  citados  acima,

exemplifica  um contrato  consensual.  No  longa  tratado  não  existe  submissão  de

nenhuma  parte.  Como  destacou  Vertov  nas  linhas  acima,  aqui  a  linguagem

cinematográfica não se rende à linguagem literária nem a linguagem teatral, dança e

cinema formam uma unidade onde é quase impossível desassociar uma da outra.

Em PINA 3D vemos uma obra onde o filme e a dança se unem de uma forma que

não vemos alguma subordinação de um ao outro, pelo contrário, vemos no cinema

uma exaltação  da  dança  que  nele  é  reverberada.  O  filme  de  Wenders  trata-se

declaradamente de um trabalho de coautoria pois ambos, tanto a coreógrafa quanto

o cineasta, trabalham na construção do longa. 

Trata-se de uma coautoria não só por Pina também ser responsável pela

direção do filme mas sim por Wenders também atuar como diretor das peças da

dançarina.  O  diretor  escolhe  o  que  mostrar  e  o  que  não  mostrar  nas  peças

apresentadas, além da escolha de foco do 3D e as escolhas do que deve aparecer

em primeiro ou em segundo plano. A realidade que Wenders cria na tela vai além da

realidade experimentada no teatro, podemos ver detalhes que não é possível ao

espectador numa poltrona do teatro. Por mais que a ideia geral da peça seja bem

próxima – a ideia do espectador do filme e a do espectador do teatro – alguns

detalhes presentes no filme escapam aos olhos dos presentes no teatro, como os

efeitos causados pelo 3D e também a proximidade gerada pela câmera que dança

em meio a companhia. Em “Kontakthof”, por exemplo, a câmera foca diretamente

nas expressões faciais dos dançarinos o que no teatro talvez não seja possível15. 

Wim Wenders manifesta em sua trajetória cinematográfica um envolvimento

notável com os road movie's, alguns dos personagens principais de seus filmes mais

aclamados  são  lembrados  pelas  longas  caminhadas  (Paris,  Texas  e  Asas  do

desejo)e por longas viagens (Lisbon Story). Em todos esses personagens vemos

uma natureza de movimento que deságua em um recomeço. Em “Paris, Texas” o

recomeço de uma vida após uma ruptura, em “Asas do Desejo” um recomeço após
15 Infelizmente não tive a oportunidade de presenciar uma peça de Pina em um teatro portanto algu-

mas impressões me escapam.
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uma mudança de dimensão (da dimensão celeste para a dimensão humana) e um

“Lisbon Story” o recomeço de um trabalho cinematográfico.  Em Pina temos uma

distinta  sorte  de  movimento,  o  movimento  corporal  da  dança  que  talvez  não

represente um recomeço mas aqui encontramos um longa dedicado exclusivamente

ao movimento. Segundo Helena Katz a dança acontece quando “o corpo organiza o

seu  movimento  com  um  tipo  de  organização  semelhante  ao  que  promove  o

surgimento dos nossos pensamentos”(KATZ, 2005) e com isso a dança se difere dos

outros movimentos como a ginástica, o subir e descer escadas ou qualquer outra

prática esportiva. 

O caráter de coautoria presente em Pina 3D pode ser percebido em outro

filme  de  Wenders.  Em  Buena  Vista  Social  Club (1999)  Wenders  renuncia  à

subjetividade  de  autor  por  tratar  de  uma  música  construída  coletivamente  ou

comunitariamente no cenário da cuba comunista. No documentário o diretor mostra

a vida de alguns membros do grupo de música cubana e como eles se relacionam

em  vista  de  um  grupo  sem  lideres.  A  dança  de  Pina  também  é  criada

comunitariamente através do corpo de seus dançarinos, por mais que a coreógrafa

assine a maioria das peças vimos que ela assume o papel de provocadora para que

a partir dessas perguntas, questões ou sensações as coreografias surjam por via de

seus dançarinos. 

A última, e não menos importante, cena do filme de Wenders se dá com a

mesma coreografia  que  abre  o  longa,  dançarinos  repetindo  os  movimentos  que

representam o ciclo das estações. Entretanto aqui os dançarinos apresentam essa

coreografia  num  ambiente  externo,  numa  cena  que  faz  referência  à  “dança  da

morte”, célebre cena do filme O Sétimo Selo (1957) de Ingmar Bergman. No filme de

Bergman essa cena acontece quando os personagens caminham junto com a morte

logo após ser decretada a morte dos mesmos quando acontece o fim da partida de

xadrez entre o cavaleiro Antonius Block (Max Von Sydow) e a morte (Bengt Ekerot). 
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Figura 6: Dança da morte.

Fonte: Extraído do filme PINA 3D16.

É possível concluir que essa cena, que simboliza a morte ou o caminho para

a morte seja uma referência de Wenders e também dos membros da companhia ao

falecimento  da  dançarina,  que  deu  uma  outra  face  ao  filme  produzido.  Esse

movimento de mostrar a morte ou falar sobre a morte ao mesmo tempo representa

um caráter de superação da mesma, ou a superação da melancolia causada pela

morte.  Wenders  apresenta  em  seu  filme  esse  caráter  de  superação  em  vários

sentidos,  tanto  pela  dança,  esse movimento  final  do  filme,  quanto  também pela

tradução17 que faz da obra da coreógrafa. 

16 PINA:3D. Direção: Wim Wenders. Alemanha: Warner, 2011. 1 DVD (99 min) 
17 O atributo da tradução trabalharemos com mais especificidade no capítulo a seguir 



34

4 A ASCESE DA TRADUÇÃO

4.1 Tradução: Melancolia e Impossibilidade

Na  obra  de  Walter  Benjamin  podemos  notar  um  aspecto  relevante

caracterizado como um propulsor da obra do autor, um denominador comum que

escolta o encontro entre as concepções místico-teológicas da primeira fase com o

engajamento político ao marxismo da segunda. A origem pessoal e intelectual de

Benjamin se define por uma espécie de conflito, uma duplicidade onde sua cuna

oscila entre a judaica e a alemã. O pensamento de Benjamin ocupa um lugar entre a

tradição clássica da cultura ocidental,  sobretudo numa matriz grega, e a tradição

judaica. A consciência do escritor, talvez por não conseguir estabelecer uma origem

unitária  a  si  mesma, mantém um caráter  dúbio que por  vezes se opõe gerando

conflitos e oscilações. Tal caráter se assemelha e pode ser determinado como um

motivo para que a melancolia acompanhasse o pensamento de Benjamin durante a

maior parte de suas reflexões.

A  potência  do  pensamento  benjaminiano  é  associada  ao  restrito

conhecimento do autor das fontes primárias da tradição. Com isso aflora a força

interpretativa  de  suas  reflexões  e  sua  capacidade  de  ignorar  a  tradição  para

reinterpretá-la. A tríplice dimensão do pensando de Benjamin – teológica, política e

poética  –  se  constrói  por  recursos  de  oposições,  signos  de  duplicidades,

comparações e ambivalências que resultam numa escrita construtiva como destaca

Lages: 

 

Na obra de Walter Benjamin, ocorre esse processo de construção de uma
escrita e de um pensamento por graus,  ou para utilizar uma imagem da
tradição judaica reapropriada por Benjamin, por degraus, como a escada,
cuja base se enterra no abismo e cuja ponta se perde nas nuvens do céu:
“Deus está sentado e constrói escadas”.(LAGES, 2001, p.101) 

 

Todas essas comparações e oposições tratavam de manter cada elemento

de seu pensamento ao lado de outros elementos sem que houvesse fusões entre

eles, a exemplo de um mosaico em que a totalidade desses elementos formam algo
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cristalizado. A melancolia junto dessa tarefa de construir uma imagem a partir de

seus cacos são funções que Benjamin se utilizava para refletir sobre o tradutor. 

 Junto  do  tradutor  existe  sempre  uma  impossibilidade,  que  consiste  em

jamais corresponder, a sua tradução, à altura o original sem que haja perdas, danos

ou  alterações.  Essa  impossibilidade  histórica  junto  da  sensação  de  impotência

gerada pelo reconhecimento de uma incapacidade são causas de um efeito que

caminha junto das traduções. A melancolia, nome dado ao tal efeito, e a tradução,

segundo a tradição, são inseparáveis e essa disposição melancólica se instala entre

o ato de ler e o de escrever, dois períodos fundamentais na tarefa do intelectual,

como resultado de uma atividade do próprio intelectual perante o livro, objeto que

corporifica a linguagem escrita. 

As reflexões sobre a melancolia ao longo da história sugerem um lugar de

fronteira  para  essa  disposição,  sobretudo  as  reflexões  que  sugerem  como

interligadas as doenças do corpo e as da alma por um eixo que se aproxima de um

mecanismo de tradução, afecção do corpo como tradução de afecção da alma e da

alma  como  afecção  do  corpo.  Talvez  com  mais  frequência  a  melancolia  seja

traduzida  da  alma  para  o  corpo  pois  provém  sobretudo  da  mente  e  não  de

perturbações de caráter corporal. 

O  sintoma  da  melancolia,  a  autodepreciação  do  sujeito,  aparece  como

resultado de uma atividade que para o tradutor é o que possibilita e ao mesmo

tempo aparece como única via para o seu trabalho, a saber, a apropriação do texto

de autores anteriores. A encarnação dessa identidade atua, por outro lado, como

uma defesa onde o tradutor procura se apropriar para não ser apropriado, um medo

comum entre os melancólicos. 

 Atualmente a definição de melancolia presente nos estudos psicanalíticos

designa a melancolia como:

 

Um  estado  psíquico,  tendencialmente  patológico,  que  tende  a  alternar
momentos de profunda tristeza, em que há um enorme empobrecimento do
ego, com momentos de grande entusiasmo, nos quais o ego recompõe sua
imagem, apresentando um excesso triunfalista de autoconfiança. (LAGES,
2002, p.65) 

 

Nessa definição se destaca o caráter antitético dos polos opostos que se

relacionam  e  se  apresentam  alternadamente  na  caraterística  psíquica  dessa
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afecção. Esse mesmo caráter se assemelha ao caráter associado historicamente à

figura do tradutor e da tradução que ao tempo que envolve uma depreciação da

pessoa e do ego do tradutor também exige do mesmo, de forma exagerada, uma

capacitação meta humana em termos de conhecimentos culturais e linguísticos.

A tradução feita por Wenders se associa, pois, a um estado melancólico, um

momento de perda de alguém muito próximo, nesse caso alguém que participava da

produção do filme. O longa-metragem só é inserido no âmbito da tradução após a

morte de Pina,  não porque apenas após a morte da coreógrafa a melancolia se

manifesta mas também pelo fato de que antes do falecimento de Pina o filme não se

pretendia uma homenagem. A melancolia provém, em muitos casos, de uma perda.

Na tradução, em geral, essa perda remete-se ao original que será encerrado dando

lugar ao novo texto que é recriado pelo trabalho do tradutor.  Porém na tradução

tratada no presente trabalho o fator “morte do principal  assunto tratado na obra”

também apoia uma parcela extra de melancolia sobre os ombros do tradutor. 

As normas habituais da teoria da tradução, levando em conta essa perda

que  sempre  acontece  na  passagem  do  original  para  a  tradução,  indicam  uma

incompletude na tradução. As tradicionais visões de um tradutor ideal sugerem uma

alternância da impotência mais transigente à onipotência mais inabalável. O tradutor

pode, por vezes, ser comparado a um equilibrista, um artista de circo que procura se

manter estável diante de tantas adversidades. 

Não se espera menos de um tradutor do que a compreensão completa da

obra, um entendimento geral das “intenções do autor” além de situar o texto dentro

do contexto cultural da época e do local onde foi produzido. Essa definição ideal de

um tradutor já o coloca numa situação de inferioridade diante do texto – o objeto de

trabalho – visto que é raro em um ser humano tal agudeza de instrução, tornando

assim sua tarefa próxima ao impossível. Soma-se a isso a concepção corrente nas

reflexões teóricas sobre tradução que defendem que o tradutor não deve “aparecer”,

ser notado, ou deixar suas marcas no texto traduzido e com esse fato considera-se o

texto  original  um objeto  fechado  e  imutável  que  não  se  submete  às  oscilações

causadas pelo tempo e as transformações histórico-culturais. 

A impossibilidade da tradução é,  desde muito  tempo, um tema tratado e

trabalhado entre os teóricos. Apesar de ser quase que incontestável que a tradução

acontece,  de  fato,  desde  tempos  antigos,  a  impossibilidade  dessa  tarefa  é
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sustentada teoricamente por correntes conservadoras que insistem em argumentar

negando fatos, episódios e por vezes argumentando por via de leituras de textos

traduzidos.

4.2 Da reverência a referência 

As reflexões atuais sobre a tradução inauguram uma quebra com a tradição

que apostou desde sempre nas teorias  contraditórias  e  nas reflexões aporéticas

sobre  a  tradução.  Trata-se  de  uma  superação  de  toda  essa  carga  negativa

associada a tradução onde a proposta consiste na valorização do tradutor e de sua

tarefa, definindo a tradução não como uma atividade reprodutora, secundarista e

derivada mas sim como uma atividade autêntica, independente e com finalidades,

normas  e  caráter  próprio.  Essa  tendência  é  normalmente  denominada  como

ideológica  ou  culturalista  e  está  diretamente  ligada  à  reflexão  desconstrutivista.

Podemos considerar como reflexo dessa novidade nos estudos sobre tradução a

ideia de construção de um espaço acadêmico institucional para uma disciplina com

temas  ligados  à  tradução  e  com  isso  a  inclusão  do  termo  “tradutologia”  como

nominação para esse espaço criado.

O rompimento com as concepções de tradução que defendiam uma ligação

estrita  do trabalho do tradutor  com um conceito  de serventia  é  resultado de um

processo de transição.  Esse processo,  chamado de “Virada Cultural”  em alguns

estudos de tradução, representa a quebra com a reverência que liga o trabalho do

tradutor a uma característica servil canalizada principalmente para uma adequação

ao original excluindo assim qualquer marca ou sinal da presença do tradutor. Porém

essa transição, resultado das reflexões de escolas funcionalistas, apenas sinaliza a

proposta das novas teorizações sobre tradução. A virada cultural apesar de pôr em

voga as determinações do contexto histórico-cultural do tradutor ainda sustentava

algumas  questões  conservadoras  como  a  questão  da  compreensão  plena  da

intenção comunicativa do autor.

Conforme as novas correntes de pensamento o reconhecimento do tradutor

como escritor e/ou autor do texto traduzido, em harmonia com as determinações

específicas de cada caso, é de fato algo crucial. Com isso o tradutor tem ao seu
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dispor uma certa autonomia que lhe permite se colocar no texto até mesmo sobre a

função de um (re)escritor.

Antonie Berman (1984, pp. 21-22) defende a afirmação de um novo conceito

de crítica da tradução baseado numa ética onde o tradutor deve abandonar a figura

de servo e toda a visão etnocêntrica e logocêntrica do ato de traduzir  deve ser

superada. Junto de Berman e em oposição crítica a esse logocentrismo, Rosemary

Arrojo, teórica brasileira, sustenta que é necessário um rompimento com a ilusão de

que as traduções e os demais intercâmbios linguísticos podem acontecer sem a

interferência das determinações subjetivas, psíquicas e até mesmo determinações

de caráter histórico-social.

 

A questão do significado, como as questões teóricas da tradução e como a
questão mais abrangente de todo intercambio linguístico, somente poderia
ser resolvida em moldes logocêntricos se o sujeito e sua realidade fossem
também,  centrados  num  racionalismo  e  numa  lógica  supra-humanos  e
imutáveis. […] Assim, nada poderia ser mais ilusório e menos humano do
que  a  crença  na  possibilidade  de  se  encontrar  resposta  definitiva  que
explicasse por exemplo, para todo o sempre, a questão das relações que se
estabelecem entre um texto original e sua tradução. Arrojo18 (1992, pp. 77-
78 apud LAGES, 2002, p.80)

 

Paul  de  Man  (1989)  interpreta  o  ensaio  de  Benjamin  sobre  a  tarefa  do

tradutor como superação de três tipos de ingenuidade presentes no modernismo: a

ingenuidade da proposição, da reflexão e do conceito. Partindo da leitura que Hans

George Gadamer faz de “A Tarefa do Tradutor”  De Man trabalha com oposições

duais onde de um lado a dimensão crítica do escritor sustenta elementos do texto de

Benjamin por ele interpretado e de outro a dimensão prática apresenta um exame

das traduções do ensaio benjaminiano para o inglês e para o francês.

Na análise de De Man, a tarefa do tradutor já se diz suscetível desde de sua

própria descrição na palavra Aufgabe que representa também uma renúncia em que

o tradutor tem que desistir da tarefa de redescobrir o que estava no original. Por

definição, é o tradutor mal pago, sobrecarregado e não terá seu nome fixado na

história como o nome dos poetas, exceto os casos dos tradutores que são também

poetas. O comentador sustenta que o original é identificado por Benjamin como um

escrito poético ou literário porém a tradução se aproxima mais da crítica ou da teoria

18 ARROJO, Rosemary. (org.). O signo desconstruído, implicações para a tradução, a leitura e o en-
sino. Campinas, Pontes, 1992 pp. 77-78
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da literatura do que da própria poesia. A tradução e a crítica se aproximam pelo fato

de desestabilizarem o original de forma irônica, remontando o original de uma outra

forma  definitiva  mas  agora  na  figura  da  tradução  ou  da  teorização;  a  tradução

mostra uma instabilidade do original que antes não era percebida, uma possibilidade

de mobilidade e transformação.

A tradução e a crítica possuem mais uma característica em comum, ambas

são atividades oriundas de um original,  dependem, portanto,  do original  para se

sustentarem. A filosofia, história e teoria literária, como assinala De Man, também

estão incluídas como disciplinas portadoras dessa característica que significa uma

relação de derivação e não de similaridade com o original. Por mais que pareça,

essa derivação não representa uma preeminência do original pois, ao provocarem, a

crítica ou a tradução, essa alteração que remonta o original por meio da articulação

na linguagem fica claro que essa desarticulação não é originária,  mas é de fato

inerente ao original. Assim a figura do original como algo sólido e de linguagem pura

é desmanchada. Esse fato citado por De Man sinaliza a desarticulação presente no

original  que só pode ser vista a partir  da tradução, com isso a incompletude do

original sem a tradução é apresentada fazendo com que essa tarefa do tradutor seja

a única via de acesso a essa dimensão do texto original.

Tais  observações feitas  por  De Man inserem a tradução num âmbito  da

crítica  onde,  sendo  a  crítica  a  mortificação  das  obras,  a  tradução  passa  a  ser

também um elemento destrutivo se instaurando como continuidade desse original: 

 

Tem a melancolia, o sentimento de ligeira fadiga, da vida a que não temos
direito, da felicidade a que não temos direito, o tempo passou, etc. […] a
tradução pertence não à vida do original, o original já está morto, mas a
tradução pertence à vida póstuma do original,  assumindo e confirmando
assim a morte do original. De Man19 (1989, p.114,  apud LAGES, 2002, p.
174)

A tradução, como se viu, tem o trabalho de reconstruir o original, o destruído

original, a partir de seus fragmentos formando assim uma nova unidade. Para isso

De Man afirma que essa reorganização deve ser feita de modo metonímica e não

por condensação metafórica. Os fragmentos, nunca idênticos uns aos outros, devem

se juntar com a intenção de serem reconhecidos posteriormente como um todo, uma
19 DE MAN, Paul. “Conclusões ‘A tarefa do tradutor’ de Walter Benjamin”. In: A resistência à teoria. 
Lisboa & Rio de Janeiro, Edições 70, 1989 (trad. Teresa Louro Pérez) p. 114
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unidade não igual ao original mas possuidora de todos os elementos contidos no já

morto original. 

4.3 A ascese da tradução

A visão  que  Jacques  Derrida  tem do ensaio  de Benjamin  parte  de  uma

interpretação do mito bíblico da torre de Babel, que retrata a primeira separação da

língua  dos  homens  que  antes  desse  fato  falavam o  mesmo idioma,  associando

Babel à questão do nome e da tradução do nome de Deus, outra questão tradicional

do antigo testamento. Derrida (1985) sugere que a intervenção divina que resultou

no fim do processo de construção da torre foi  impulsionada não apenas pela ira

divina ao ver homens se empenhando em criar um monumento para alcançar  a

altura do céu – lugar onde apenas Deus tinha acesso – mas esse impulso também

resulta da audácia humana em criar nomes a si mesmos – a palavra Babel significa

além  de  “confusão”,  “nome”  e  “lugar”.  Essa  ação  divina  dá  origem  às  línguas

maternas, aos idiomas ao mesmo tempo que cria e impossibilita a tradução.

Significando “confusão”,  como é  normalmente  traduzida,  a  palavra  Babel

sustenta bem esse significado pois nessa ocasião a confusão é instaurada não só

pela diferença de idiomas inaugurada mas como também a separação dos homens

ao  serem  espalhados  pela  terra  pela  ira  divina.  O  nome  de  Deus,  indizível  e

impronunciável até o momento, é pronunciável a partir do uso da palavra Babel e

essa  apropriação  nominal  é  mais  um  motivo,  segundo  Derrida,  da  ira  divina

destruidora. Com esse movimento que podemos chamar de tradução, a tradução

herda uma dívida impagável que acompanhará o tradutor e sua tarefa ao correr dos

séculos.  O  autor  explora  isso  ao  destacar  a  partícula  Gabe,  dom,  na  palavra

Aufgabe que equivale a verbo Geben, Dar:

 

[…] e sua tarefa é a de devolver, de devolver aquilo que deve ter sido dado.
Entre as palavras que respondem pelo título de Benjamin (Aufgabe, o dever,
a missão, a tarefa, o problema, aquilo que é atribuído, dado para ser feito,
dado para ser desenvolvido) é desde o início, Wiedergabe, Sinnwiedergabe,
a restituição, a restituição do sentido. Como entender uma tal restituição,
aliás, uma tal quitação? Será somente restituição do sentido, e o quê do
sentido nesse domínio? Derrida 20(1985, pp. 219 – 220 apud LAGES, 2002,
p. 181) 

20 DERRIDA,  Jacques. “Des Tours de Babel”. In: GRAHAM, J. et alii. Difference in Translation. Itha-
ca & Londres, Cornell UP, 1985. pp 219-220
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Derrida  enxerga a  relação da dívida  da tradução com esse dom (Gabe)

como a  relação  entre  tradução  e  original,  uma relação  de  amor  e  ódio  que  se

aproximaria  também da  relação  que  existe  entre  o  autor  do  original  e  a  língua

materna,  uma relação psicanalítica  de transferência.  O autor  identifica  a  relação

original-tradução  como  uma  relação  de  reprodução,  uma  reprodução  de  uma

“semente”, um crescimento orgânico e sexuado acordado através do que ele chama

de  “contrato  de  tradução”  que  significa  basicamente  um  contrato  feito  sob  a

promessa de um casamento com fins de reprodução. O original visto sob o caráter

puro, intocável, virgem é tocado pela feição fálica da tradução. Porém esse toque da

tradução não significa uma contaminação no original e muito menos o fim de sua

pureza.  Pelo  contrário,  o  original  é  purificado  com  essa  relação  com  uma  boa

tradução além de ter uma vida prolongada pela voz da tradução. A tradução adiciona

uma sobrevida ao original ao mesmo tempo que o purifica conforme a transformação

que lhe é atribuída pela continuidade de sua vida.

Essa  análise  de  Derrida  parte  da  caracterização  que  Benjamin  dá  a

linguagem em geral. Segundo o filósofo existe uma língua de onde todas as outras

derivam.  A “Pura  língua”  como  é  descrita  por  Benjamin  é  uma  linguagem mais

elevada  para  onde,  também,  convergem todas  as  línguas.  Seguindo  a  linha  de

interpretação de Derrida, essa pura língua era empregada pelos homens antes do

castigo de Deus aos homens em Babel. Enquanto todas as línguas se excluem entre

si, na pura língua elas se completam em suas intenções. O modo com que Benjamin

exemplifica a diferença de dimensão entre a pura língua e as outras línguas passa

pela compreensão da diferença entre o designado e o modo de designar.

 

Em "Brot" e "pain" o designado é o mesmo; mas o modo de designar, ao
contrário, não o é. Está implícito, pois, no modo de designar o fato de que
ambas as palavras possuem diferentes significações […] quanto ao objeto
designado, porém, tomadas em termos absolutos, elas significam a mesma
e idêntica coisa. (BENJAMIN, 2008, p.72) 

 

Enquanto os modos de designar se excluem, sendo eles diferentes em cada

língua,  o  designado  nelas  se  completa  na  língua  a  qual  elas  pertencem.  Na

tradução, porém, o original alcança uma dimensão mais elevada e pura da língua
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onde se aproxima de alcançar a pura língua. Tradução é uma forma provisória de

lidar  com  a  estranheza  das  línguas.  O  modo  não  provisório  segue  velado  aos

homens e é possível supor que esse modo só será desvelado no fim messiânico da

linguagem onde finalmente acontecerá a reconciliação e plenitude das línguas.

A tradução transplanta o original para um âmbito mais definitivo da língua e

dali ele não pode ser retirado. Ao contrário do que a tradicional teoria da tradução

adverte, o original é múltiplo,  passível de mudança e isso justifica o fato de que

traduções que pretendem alcançar alguma semelhança com o original não podem

existir pois o original, na continuação da sua vida, se modifica. A tradução pode, e

nisso consiste o seu maior poder, levar o original a um estado último onde dali ele só

sairá no fim messiânico de toda língua. Essa ascese que a tradução oferece ao

original consiste no Aufgabe, o dever, a missão, a tarefa, ou a dívida (usando termos

de Derrida) que a tradução tem desde os tempos das separações das línguas.

 Antoine Berman (1984)  caracteriza essa ascese da tradução como uma

essência platônica, um ponto onde tradução e filosofia se interligam gerando com

essa afinidade a chamada “visada metafísica”. Berman assinala a importância do

ensaio de Benjamin para o estudo da tradução por um viés crítico e independente

dentro das ciências humanas.

O que é a visada metafísica da tradução? Em um texto que se tornou quase
canônico Walter Benjamin evocou a tarefa do tradutor. Ela consistiria em
procurar, além do excesso de línguas empíricas, a “pura linguagem” que
toda língua porta consigo como seu eco messiânico. Uma tal visada – que
nada tem a ver com a visada ética – é rigorosamente metafísica, na medida
em  que,  platonicamente,  ela  procura  um além  “verdadeiro”  das  línguas
naturais. Berman21 (1984, p.21 apud LAGES, 2002, p. 164)

 

No ensaio de Benjamin essa tarefa da tradução é apresentada pela oposição

entre os conceitos de fidelidade e liberdade, conceitos esses presentes em toda

tradicional teoria da tradução pois sendo o papel da tradução apresentado por outro

viés coloca-se em questão esses velhos conceitos. Numa tradução que procura algo

maior que a mera reprodução de sentido, Benjamin faz uma análise da fidelidade ao

sentido do texto: 

 

21 Berman, Antoine. L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romatique. Paris, 
Gallimard, 1984. p 21
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A fidelidade  na  tradução de  palavras  isoladas  quase  nunca  é  capaz de
reproduzir plenamente o sentido que elas possuem no original. Pois, em seu
valor  poético para o original  o sentido não se esgota no designado.  Ele
adquire seu valor precisamente pela maneira com o que o designado se liga
ao modo de designar cada palavra especifica.(BENJAMIN, 2008 p. 76) 

 

O modo com que a fidelidade à literalidade pode obscurecer o entendimento

do sentido  é  evidente.  No entanto,  a  sorte  de  literalidade não pode ser  medida

conforme o interesse da manutenção do sentido. O trunfo da tradução, nesse caso,

consiste em, através da fidelidade garantida pela literalidade, exercer na obra uma

guinada à complementação das línguas. 

 

Assim como cacos de um vaso,  para poderem ser  recompostos,  devem
seguir-se  uns  aos  outros  nos  menores  detalhes,  mas sem se  igualar,  a
tradução deve, em vez de procurar assemelhar-se ao sentido do original, ir
chegando até os mínimos detalhes, o modo de designar do original, fazendo
assim com que ambos sejam reconhecidos como fragmentos de uma língua
maior, como cacos são fragmentos de um vaso. (BENJAMIN, 2008 p.77) 

 

A liberdade, por sua vez, ao que parece se exclui conforme o movimento que

faz  jus  fidelidade no texto.  Em relação a essa liberdade Benjamin  reitera que a

liberdade atua no elemento não comunicável das línguas. Ela age em conformidade

com os elementos que existem além do comunicado: simbolizante ou simbolizado.

Simbolizantes  se  encontram  nas  construções  finitas  da  língua.  Simbolizados  se

localizam-se  no  devir  das  próprias  línguas.  Nesse  devir  das  próprias  línguas

encontra-se o próprio cerne da pura língua. Se esse cerne, velado aos homens,

existe como simbolizado, nas construções linguísticas as quais temos acesso ele

existe como simbolizante.

O único e grande poder da tradução, de levar o original a um lugar ainda não

habitado por  ele  se  dá nesse movimento  de liberdade.  A tradução desvincula  o

simbolizante desse meio fechado o transformando em simbolizado dentro do devir.

Nisso a  liberdade da tradução se  consolida.  A liberdade age em nome da pura

língua, com relação à própria língua na própria língua. Não que a tradução eleve o

original à pura língua, mas sim, ela o eleva a um movimento de aproximação.

Através do entendimento desse movimento acredita-se que toda melancolia

da tradução pode ser superada. Por mais que ainda exista uma lamentação pela
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perda original  é  possível  compreender que o papel  da tradução que põe fim no

original na verdade apenas o transplanta, o eleva e o aproxima de uma finalidade

buscada por ele mesmo que sem intenção. 

4.4 Wenders e a superação da melancolia na tradução 

Em tempos recentes o trabalho de Benjamin é referência para a maior partes

dos estudos dirigidos a tradução. Sejam esses estudos complementares ou opostos

à ideia de Benjamin há de fato uma absorção crítica dessa obra nas reflexões atuais.

Existem aqueles que apoiam suas reflexões críticas em leituras e comentários feitos

por outros autores sobre a obra de Benjamin. É o caso de Venuti e Niranjana por

exemplo. Lawrence Venuti (1995) se apoia na leitura do ensaio de Benjamin feita

pelo  crítico  francês  Maurice  Blanchot  (onde  o  aspecto  violento  de  incorporação

problemática do diferente é destacado) ao defender sua visão da tradução como

tarefa não secundária e de uma prática da tradução não submetida ao imperativo da

fluência, procurando assim eliminar todo caráter servil e desvalorizado da tradução.

Tejaswini Niranjana (1992), por sua vez, tem como objeto central de sua reflexão as

leituras desconstrutivistas feitas por Paul de Man e Jacques Derrida acerca da obra

de Benjamin onde, apoiado por tais reflexões, articula a questão da tradução com as

questões  das  formas  tradicionais  colonialistas  onde  encontra-se  fatores  sobre  a

representação, poder e historicidade. 

Andrew  Benjamin  ,  um  pesquisador  australiano  que  realiza  importantes

reflexões em torno da filosofia  contemporânea,  insere  uma questão interessante

sobre o  ensaio de Benjamin.  Em seus estudos sobre tradução e a natureza da

filosofia Andrew (1989) dedica uma parte considerável de seu escrito sobre a análise

sistemática de “A Tarefa do Tradutor” onde é defendida a ideia de que Benjamin se

ocupa  da  questão  da  traduzibilidade  em  cada  texto  reiterando  a  posição

antimimética da tradução e negando,  assim,  a visão da tradução estruturada na

oposição entre interior e exterior e com isso uma superação da perda acompanhada

pela lástima, uma aceitação da impossibilidade do resgate de uma origem.

Segundo Rosemary Arrojo (1992) essa aceitação da perda ou do fato de ser

impossível recorrer à origem estabelece a condição que viabiliza o pensamento pós-

moderno  enquanto  a  melancolia  existente  na  não  aceitação  condiciona  o
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pensamento moderno. E sendo a tradução questão central para alguns pensadores

pós modernos ela deveria se constituir também da superação do moderno naquilo

que lhe é mais melancólico e lastimável,  ou seja,  da superação da perda.  Toda

renúncia implica na perda de algo, uma perda irreparável.

De toda forma, a relação entre tradução e original acontece numa condição

de  prolongação  da  vida  do  original  por  via  da  tradução.  Vida,  aqui,  deve  ser

entendida como história e não no sentido de animalidade ligada à natureza, o que

tem vida é o que possui história. No filme de Wenders o prolongamento da obra de

Pina  Bausch  acontece  de  maneira  evidente.  Porém  ao  mesmo  tempo  temos

também, e talvez com uma maior evidencia, a prolongação da própria Pina como se

o filme recriasse a imagem da coreógrafa. Essa recriação da imagem de Bausch,

com efeito, não acontece através da descrição por texto, não é pintada em uma tela

e não é apresentada numa fotografia. O modo de designar que Wenders recorre é o

cinema.

O que permite a relação entre a linguagem da tradução e a linguagem do

original é a traduzibilidade contida no original. Esta, por sua vez, possibilita a relação

–  relação  de  vida  –  entre  o  original  e  a  tradução.  A harmonia,  assim  como  a

possibilidade,  de  uma boa  tradução  depende  tanto  da  traduzibilidade  quanto  da

afinidade entre as línguas e essa afinidade é diferente da semelhança entre elas, é

algo mais profundo que a superficial semelhança entre duas obras poéticas. A forma

com que os dançarinos da companhia alemã apresentam Bausch (ou o modo de

designar) é a dança. Podemos especular a forma que seria apresentado esse objeto

designado pela dança por outros modos de designar de outras linguagens como, por

exemplo,  numa  fotografia  ou  até  num  próprio  texto.  De  certo  numa  fotografia

teríamos, indiscutivelmente, a imagem de Pina. Em um livro biográfico seria possível

conhecer toda a vida de Pina, lugares onde visitou, pessoas que conheceu, porém

faltaria nessas linguagens o movimento.

Com o cinema Wenders alcança um modo de designar que estabelece uma

relação, através do movimento, com o modo de designar da dança. A afinidade entre

essas duas línguas está justificada segundo as leis presentes no movimento e o

acesso a essas leis é condicionado somente à dança visto que “somente a dança é

capaz  de  nos  letrar  em  movimentos”.  Assim,  no  filme  é  possível  vermos  uma
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afinidade  satisfatória  da  dança  com  o  cinema  ao  mesmo  tempo  que  nos  é

apresentado o designado, a figura de Pina Baush.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Wenders, considerado um dos cineastas mais importantes da atualidade e

um dos representantes do Novo Cinema Alemão, preside desde 1996 a Academia

de Cinema Europeu em Berlim. No início de sua carreira, Wenders era conhecido

como um dos propulsores da escola alemã que se notabilizou por trabalhar com o

tempo real. Em seus primeiros filmes é possível notar a forma como o tempo se

aproxima do tempo real com longas caminhadas de personagens, longos diálogos e

até mesmo uma cobrança de pênalti  em uma partida de futebol –  Die Angst des

Tormanns beim Elfmeter (1972).

Após essa primeira fase da carreira do diretor, seus filmes passam a tratar,

como vimos acima, do movimento – road movie – e no filme de Pina o diretor parece

encontrar um recurso ou uma outra vertente para sua pesquisa sobre movimentos.

O movimento da dança levanta questões sobre o próprio corpo que se move e,

especificamente na dança de Pina a questão central  é pensar o que move esse

corpo que dança.  

Conforme  foi  visto,  a  tradução  feita  por  Wenders  apresenta  traços  que

possibilitam  a  suposição  de  que  ele  realizou  uma  possível  leitura  da  obra  de

Benjamin. O alemão Wim Wenders, Ernst Wilhelm, nasceu em Düsseldorf em agosto

de  1945,  cursou  filosofia  por  dois  anos  e  já  declarou  empregar  a  filosofia  de

Benjamin em seus filmes. Nesse filme que apresenta uma visão inédita da dança, o

movimento da tradução transporta o original, a dança de Bausch, para fora de seus

moldes  habituais.  Por  mais  que  a  dança  de  Pina  seja  totalmente  inovadora,  já

rompendo as barreiras tradicionais da dança, o cinema como veículo popular agrega

novos valores à arte, pois desmistifica e dessacraliza a arte – mesmo se tratando de

um filme de arte.  Além disso,  o  3D,  além de modificar  a  percepção do espaço,

agrega aspectos hápticos à imagem.

Com isso, é possível  notar que a tradução pode e deve ocupar espaços

extratextuais  para  exercer  a  tarefa  –  Aufgabe –  única  e  exclusiva  que  lhe  é

designada. Se a Pura Língua, como defende Benjamin, é um ponto para onde todas

as línguas propendem, essa ascensão não deve se basear apenas na linguagem

textual.  A  escassez  de  traduções  não  textuais  parte  de  um  prejulgamento
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equivocado que qualifica a dança como um simples cometimento estético, como o

próprio Wenders relata na entrevista citada no trabalho. 

Portanto,  sendo a dança e  também o cinema linguagens,  de forma

alguma, inferiores à linguagem textual, na medida em que permitem ao indivíduo

comunicar,  dizer,  expressar  e  proferir-se,  a  tradução,  também, se faz necessária

nessas linguagens honrando a sua importância para o pensamento estético.
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