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Sobre esta edição

O escritor quando fala sobre a linguagem não o faz por mero acaso. 
O poema metalingüístico é, muitas vezes, o modo pelo qual o poeta 
diz a que veio, como se fosse um “abre alas” ou, ainda, a melhor 
forma de expor uma concepção de poesia, para redefi nir os rumos 
desta última. Motivos não faltam para compor um poema sobre ele 
próprio. Alguns poetas parecem sentir necessidade de escrever sobre 
a poesia, o fazer poético ou sobre seu instrumento de trabalho: a 
palavra. É o caso de João Cabral de Melo Neto que se dedicou muito 
a estas preocupações em seus primeiros livros (A pedra do sono, O 
engenheiro e Psicologia da composição).

Esta antologia gira em torno da metalinguagem porque esta 
função da linguagem - como defi ne Jakobson – vai além do exercí-
cio crítico, quando expressa em versos. Ademais, este tema é uma 
constante em boa parte das obras poéticas e é do interesse de lei-
tores e da teoria da literatura. A escolha dos poemas primou, aqui, 
pela diversidade de autores e estilos. Cada poema aponta para uma 
verdade sobre sua existência, sobre a poesia ou sobre a palavra. Tais 
verdades, reunidas lado a lado, entram em confl ito, chocando-se 
umas com as outras. Entretanto, estas contradições que se dão no 
campo da relação (de colisão), não são excludentes, mas sim com-
plementares. Todos os poemas escolhidos para fi gurar nesta antolo-
gia contribuem, a seu modo, para a construção e desconstrução do 
conceito de poesia.



No sumário, percebe-se que esta obra é dividida em três uni-
dades: A Poesia (brasileira), O Poema, A Palavra. A escolha dos sub-
títulos, vistos em uma hierarquia ou nível estrutural, explica por si 
só o título da antologia Arquitetura da Palavra. A palavra é a base, o 
tijolo usado na construção do poema e da poesia. Nota-se, ainda no 
sumário, que há poetas que fazem a ligação entre um tópico e outro. 
João Cabral fala da poesia e da elaboração do poema, enquanto 
que o poeta Iacyr Anderson Freitas faz a união entre o poema e a 
palavra. Isto nos mostra que, apesar de independentes, as unidades 
estão intrinsecamente relacionadas.

Para se chegar à síntese de vinte e três poemas, um mani-
festo, seis poetas e sete tradutores foi necessário fazer uma deta-
lhada pesquisa sobre poesia brasileira traduzida para o espanhol. O 
levantamento bibliográfi co realizado em sites de venda de livros e de 
bibliotecas, tinha por objetivo verifi car quais eram as obras de litera-
tura brasileira publicadas em língua espanhola e procurar por dados 
que refl etissem quem eram os poetas, os tradutores e os tipos de 
obra (antologia, obra completa, livro autoral) mais recorrentes. Tal 
investigação, que deveria ser encerrada com a entrega do relatório 
à professora Sônia Queiroz (orientadora deste projeto de edição), 
continuou após a defi nição do tema, na tentativa de recolher poemas 
relevantes sobre metalinguagem.

Infelizmente, constatei que as obras poéticas traduzidas são pou-
cas e o acesso limitado, uma vez que parte delas não está disponível 
nas bibliotecas. Além disso, encontrei ótimos poemas dentro do tema 
escolhido que não possuíam tradução. Esses fatores pareciam ser um 
empecilho para a composição de uma antologia que era conduzida 
pelo desejo de reunir poemas “fundamentais” sobre metalinguagem. 
Percebi, enfi m, que a aspiração de organizar uma obra contendo poe-
mas representativos era impossível de valorar, pois cada um deles me 
parecia indispensável. Foi difícil aceitar que para compor uma anto-
logia é necessário fazer escolhas e que essas escolhas pressupõem 
a exclusão de outras tantas possibilidades igualmente interessantes.

Um dos poemas que suscitaram duvidas quanto à viabilidade 
de inserção nesta publicação foi Psicologia da Composição, de João 

Cabral de Melo Neto. A tradução completa deste poema (se é que ela 
existe), feita por Ángel Crespo, não foi encontrada e não me pare-
ceu interessante solicitar outro tradutor para traduzir a parte que 
faltava. Por outro lado, não queria abdicar da idéia de acrescentá-lo 
nesta antologia. Acaso é aceitável publicar fragmentos? Esta é a 
questão que encontrou solução quando consultada a obra completa 
do autor, na qual cada “parte” de Psicologia da Composição é tratada 
como um poema independente, sendo o título de cada fração corres-
pondente ao verso inicial da primeira estrofe.

O leitor poderá verifi car que nesta antologia foi dada grande 
importância ao papel dos tradutores, sendo eles apresentados como 
co-autores dos poemas traduzidos. A questão da autoria na tradução 
será comentada no texto teórico localizado após as breves biobiblio-
grafi as, ao fi nal deste volume. Sobre estas últimas é preciso dizer 
que elas foram elaboradas a partir de dados colhidos em diversos 
sites dos quais podemos citar Projeto Releituras, Academia Brasileira 
de Letras, Plataforma Lattes. As notas biobibliográfi cas parecem 
apontar para uma mudança na vida profi ssional de poetas e tradu-
tores na passagem dos séculos XIX e XX. Em um primeiro momento, 
o jornal e as instituições públicas aparecem (em primazia) como o 
local de trabalho desses escritores. Hoje, percebe-se a presença, 
ainda que pequena, de poetas e tradutores no meio acadêmico, atu-
ando como professores e pesquisadores, que de posse dessas novas 
funções podem contribuir com estudos teóricos na sua área de inte-
resse. A tradutora Miriam Volpe, por exemplo, participa de vários 
eventos sobre tradução, além de fazer parte de um grupo de pes-
quisa que investiga a construção de identidades através da tradução 
e da literatura. Os poetas têm a possibilidade de teorizar sobre a 
poesia, publicar obras por meio das editoras das universidades em 
que estão vinculados, discutir e dividir com os alunos suas experiên-
cias, orientando-os pelo árduo caminho da pesquisa literária ou da 
escrita fi ccional.

Cabe, por fi m, tratar da inegável relação entre os poetas e 
seus tradutores. Ángel Crespo e João Cabral foram amigos, além de 
trabalharem juntos numa tipografi a em Barcelona, onde se publicava 
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poesia brasileira e espanhola. Os poetas contemporâneos Fernando 
Fiorese Furtado e Edimilson de Almeida Pereira, que publicaram em 
companhia do poeta Iacir Anderson Freitas a obra Dançar o nome, 
escolheram como tradutoras a colega de trabalho da UFJF Miriam 
Volpe e a poeta Prisca Agustoni (esposa de Edimilson de Almeida 
Pereira). O poeta e tradutor Enrique Bustamante que veio ao Brasil 
em 1921 cumprindo funções diplomáticas, conheceu e se identifi -
cou com a poesia intimista de Ribeiro Couto, traduzindo poemas 
deste último pouco tempo depois. Todos esses casos apontam para 
aspectos particulares no processo de escolha de poemas a serem 
traduzidos, resultante, muitas vezes, do envolvimento de poetas e 
tradutores no campo afetivo e/ou profi ssional. Para concluir, gostaria 
de enfatizar que o leitor encontrará aqui não somente doze poemas 
e suas respectivas traduções, mas, sim, vinte e quatro poemas úni-
cos e autônomos, uma vez que a tradução é considerada hoje como 
um olhar sobre o texto de partida, perpassado pela habilidade de 
interpretação e recriação do tradutor.

A Poesia (brasileira)>>10 . Arquitetura da palavra



Manifesto da poesia pau-brasil

Oswald de Andrade

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos 
verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos.

O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-
Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e 
nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozi-
nha. O vatapá, o ouro e a dança.

Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O 
lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos. Comovente. 
Rui Barbosa: uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em 
riqueza. A riqueza dos bailes e das frases feitas. Negras de Jockey. 
Odaliscas no Catumbi. Falar difícil.

O lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportado e domi-
nando politicamente as selvas selvagens. O bacharel. Não podemos 
deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de douto-
res anônimos. O Império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o 
gavião de penacho.

A nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós 
maliciosos da sabedoria. Nas lianas da saudade universitária.

Mas houve um estouro nos aprendimentos. Os homens que 
sabiam tudo se deformaram como borrachas sopradas. Rebentaram.

A volta à especialização. Filósofos fazendo fi losofi a, críticos, 
crítica, donas de casa tratando de cozinha.

Manifi esto de poesía “palo-del-brasil”

Traducción: Héctor Olea

La poesía existe en los hechos. Los tugurios de azafrán y de ocre 
en los verdes de la favela, bajo el azul cabralino, son hechos estéticos.

El Carnaval de Río es el acontecimiento de la raza. Palo del 
brasil. Wagner sucumbe ante las Escuelas de Samba de Botafogo. 
Bárbaro y nuestro. La formación étnica rica. Riqueza vegetal. El 
mineral. La cocinada del vatapá. El oro y la danza.

Toda la historia Tordesillas y la historia comercial del Brasil. 
El lado docto, el lado citas, el lado autores conocidos. Conmovedor. 
Rui Barbosa: un sombrero de copa en Senegambia. Todo revierte en 
riqueza. La riqueza de los bailes y de las frases hechas. Negras de 
Jockey. Odaliscas em Catumbi. Hablar difícil.

El lado docto. Fatalidad del primer blanco aportado y domi-
nador político de selvas salvajes. El bachiller. No podemos dejar de 
ser doctos. Doctores. País de dolores anónimos, de doctores anóni-
mos. El Imperio fue así. Eruditamos todo. Olvidamos el gavilán de 
penacho.

La nunca exportación de poesía. La poesía anda oculta en los beju-
cos maliciosos de la sabiduría. En las lianas de la morriña universitaria.

Pero hubo un estallido en las enseñanzas. Los hombres que 
sabían todo se deformaron como globos infl ados. Reventaron.

La vuelta a la especialización. Filósofos haciendo fi losofía, críti-
cos crítica, amas de casa tratando de cocina.
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A Poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem e 
descobrem.

Tinha havido a inversão de tudo, a invasão de tudo: o teatro de 
tese e a luta no palco entre morais e imorais. A tese deve ser deci-
dida em guerra de sociólogos, de homens de lei, gordos e dourados 
como Corpus Juris.

Ágil o teatro, fi lho do saltimbanco. Agil e ilógico. Ágil o romance, 
nascido da invenção. Ágil a poesia.

A poesia Pau-Brasil. Ágil e cândida. Como uma criança.

Uma sugestão de Blaise Cendrars: – Tendes as locomotivas 
cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo em 
que estais. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao 
vosso destino.

Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros 
em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia 
das ideias.

A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. 
A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como 
somos.

Não há luta na terra de vocações acadêmicas. Há só fardas. Os 
futuristas e os outros. Uma única luta – a luta pelo caminho. Dividamos: 
Poesia de importação. E a Poesia Pau-Brasil, de exportação.

Houve um fenômeno de democratização estética nas cinco par-
tes sábias do mundo. Instituíra-se o naturalismo. Copiar. Quadros 
de carneiros que não fosse lã mesmo, não prestava. A interpretação 
no dicionário oral das Escolas de Belas Artes queria dizer reproduzir 
igualzinho... Veio a pirogravura. As meninas de todos os lares fi ca-
ram artistas. Apareceu a máquina fotográfi ca. E com todas as prer-
rogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade de 
olho virado – o artista fotógrafo.

La poesia para los poetas. Alegría de los que no saben y 
descubren.

Habia habido la invensión de todo, la invasión de todo: el tea-
tro de tesis y la lucha en el palco entre morales e inmorales. Las tesis 
deben ser decididas en guerra de sociólogos, de hombres de ley, 
gordos y dorados como Corpus Juris.

Ágil el teatro, hijo de saltimbanquis. Ágil e ilógico. Ágil la novela 
nacida de la invención. Ágil la poesía.

La Poesía Palo-del-Brasil. Ágil y cándida. Como una criatura.

Una sugerencia de Blaise Cendrars: _ Tenéis las locomotoras 
llenas, vais a partir. Un negro gira el manubrio del desvío rotativo 
en que estáis. El menor descuido hará partir en dirección opuesta a 
vuestro destino.

Contra el gabinetismo, la práctica culta de la vida. Ingenieros 
en vez de jurisconsultos, perdidos como chinos en la genealogía de 
las ideas.

La lengua sin arcaísmos, sin crudición. Natural y neológica. La 
contribuición millonaria de todos los errones. Como hablamos. Como 
somos.

No hay lucha en tierra de vocaciones académicas. Hay sólo uni-
formes. Los futuristas y los demás. Una única lucha – la lucha por el 
camino. Separemos: Poesía de importación. Y la Poesía de exportación.

Hubo un fenómeno de democratización estética en las cinco 
partes sabias del mundo. Instituyérase el naturalismo. Copiar. Cuadro 
de ovejas que no fuera de pura lana, no servía. La interpretación en 
el diccionario de las Escuelas de Bellas Artes quería decir reproducir 
tal cual... vino el pirograbado. Las chicas de todos los hogares se vol-
vieron artistas. Apareció la cámara fotográfi ca. Y con ella todas las 
prerrogativas del pelo largo, de la caspa y de la misteriosa genialidad 
del ojo virolo – el artista fotógrafo.
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Na música, o piano invadiu as saletas nuas, de folhinha na 
parede. Todas as meninas fi caram pianistas. Surgiu o piano de mani-
vela, o piano de patas. A pleyela. E a ironia eslava compôs para a 
pleyela. Stravinski.

A estatuária andou atrás. As procissões saíram novinhas das 
fábricas.

Só não se inventou uma máquina de fazer versos – já havia o 
poeta parnasiano.

Ora, a revolução indicou apenas que a arte voltava para as eli-
tes. E as elites começaram desmanchando. Duas fases: 10) a defor-
mação através do impressionismo, a fragmentação, o caos voluntá-
rio. De Cézanne e Malarmé, Rodin e Debussy até agora. 20) o lirismo, 
a apresentação no templo, os materiais, a inocência construtiva.

O Brasil profi teur. O Brasil doutor. E a coincidência da primeira 
construção brasileira no movimento de reconstrução geral. Poesia 
Pau-Brasil.

Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rota-
mento dinâmico dos fatores destrutivos.

A síntese
O equilíbrio
O acabamento de carrosserie
A invenção
A surpresa
Uma nova perspectiva
Uma nova escala.

Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia 
Pau-Brasil.

O trabalho contra o detalhe naturalista – pela síntese; contra 
a morbidez romântica – pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento 
técnico; contra a cópia, pela invenção e pela surpresa.

Uma nova perspectiva.

En la música, el piano invadió las salitas desnudas, con alma-
naques en el pared. Todas las chicas se volvieron pianistas. Surgió 
la pianola y el piano de cola. La pianola. Y la ironía eslava compuso 
para la pianola. Stravinsky.

La estatuaria se quedó atrás. Las procesiones salieron nueve-
citas de las fábricas.

Soló no se inventó una máquina de hacer versos – ya había el 
poeta parnasiano.

Entonces la revolución indicó apenas que el arte se volvía hacia 
las élites. Y las élites comenzaron deshaciendo. Dos fases: 1ª, la 
deformación a través del impresionismo, la fragmentación el caos 
voluntário, de Cézanne y Mallarmé, Rodin y Debussy hasta ahora. 
2ª, el lirismo, la presentación en el templo, los materiales, la inocen-
cia constructiva.

El Brasil oportunista. El Brasil docto. Y la coincidencia de la 
primera construcción brasileña en el movimiento de reconstrucción 
general. Poesía Palo-del-Brasil.

Como la época es milagrosa, las leyes nacieron de la propia 
rotación dinámica de los factores destructivos.

La síntesis
El equilíbrio
El acabado de carrocería
La invención
La sorpresa
Una nueva perspectiva
Una nueva escala.

Cualquier esfuerzo natural en ese sentido será bueno. Poesía 
Palo-del-Brasil.

El trabajo contra el detalle naturalista – por la síntesis, contra 
la morbidez romántica – por el equilibrio geómetra y por el acabado 
técnico; contra la copia, por la invención y por la sorpresa.
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A outra, a de Paolo Ucello criou o naturalismo de apogeu. Era 
uma ilusão ética. Os objetos distantes não diminuíam. Era uma lei de 
aparência. Ora, o momento é de reação à aparência. Reação à cópia. 
Substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de 
outra ordem: sentimental, intelectual, irônica, ingênua.

Uma nova escala:
A outra, a de um mundo proporcionado e catalogado com 

letras nos livros, crianças nos colos. O redame produzindo letras 
maiores que torres. E as novas formas da indústria, da viação, da 
aviação. Postes. Gasômetros Rails. Laboratórios e ofi cinas técnicas. 
Vozes e tics de fi os e ondas e fulgurações. Estrelas familiarizadas 
com negativos fotográfi cos. O correspondente da surpresa física 
em arte.

A reação contra o assunto invasor, diverso da fi nalidade. A 
peça de tese era um arranjo monstruoso. O romance de idéias, uma 
mistura. O quadro histórico, uma aberração. A escultura eloquente, 
um pavor sem sentido.

Nossa época anuncia a volta ao sentido puro.
Um quadro são linhas e cores. A estatuária são volumes sob 

a luz.
A Poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar domingueira, com 

passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito 
magro compondo uma valsa para fl auta e a Maricota lendo o jornal. 
No jornal anda todo o presente.

Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. 
Ver com olhos livres.

Temos a base dupla e presente – a fl oresta e a escola. A raça 
crédula e dualista e a geometria, a algebra e a química logo depois 
da mamadeira e do chá de erva-doce. Um misto de “dorme nenê que 
o bicho vem pegá” e de equações.

Una nueva perspectiva.
La otra, la de Paolo Ucello creó el naturalismo de apogeo. Era una 

ilusión optica. Los objetos distantes no diminuían. Era una ley de apa-
rencia. Entonces, el momento fue de reacción a la aparencia. Reacción 
a la copia. Substituir la perspectiva visual y naturalista por una pers-
pectiva de otro orden: sentimental, intelectual, irónica, ingenua.

Una nueva escala:
La otra, la del mundo proporcionado con las letras en los libros 

y niños en los brazos. El anuncio produciendo letras mayores que 
torreones. Y las nuevas formas de la industria, del transporte, de 
la aviación. Postes. Gasolinerías. Rieles. Laboratorios y talleres téc-
nicos. Voces y ties de alambres y ondas y fulguraciones. Estrellas 
familiarizadas con negativos fotográfi cos. El correspondiente de la 
sorpresa física en el arte.

La reacción contra el asunto invasor, ajeno a la fi nalidad. La 
obra teatral de tesis era un arreglo monstruoso. La novela de ideas, 
una mezcolanza. El cuadro histórico, una aberración. La escultura 
elocuente, un pavor sin sentido.

Nuestra época anuncia la vuelta al sentido puro.
Un cuadro son líneas y colores. La estatuaria son volúmenes 

bajo la luz.
La Poesía Palo-del-Brasil es un comedor dominguero, con paja-

ritos cantando en la selva reducida de las jaulas, un sujeto fl aco 
componiendo un vals para fl auta y la Mariquita leyendo el diario. En 
los diarios anda todo el presente.

Ninguna fórmula para la contemporánea expresión del mundo. 
Ver con ojos libres.

Tenemos la base doble y presente – la selva y la escuela. La raza 
crédula y dualista y la geometría, el álgebra y la química luego después 
de la mamadera y del té de hierbabuena. Una mezcla de “duérmete mi 
niño, duérmete ya-ya, si no viene el cuco que te comerá” y de ecuaciones.
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Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas 
elétricas; nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder 
de vista o Museu Nacional. Pau-Brasil.

Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia pre-
guiça solar. A reza. O Carnaval. A energia íntima. O sabiá. A hos-
pitalidade um pouco sensual, amorosa. A saudade dos pajés e os 
campos de aviação militar. Pau-Brasil.

O trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio 
império da literatura nacional.

Realizada essa etapa, o problema é outro. Ser regional e puro 
em sua época.

O estado de inocência substituindo o estado de graça que pode 
ser uma atitude do espírito.

O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão 
acadêmica.

A reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor 
de nossa tradição lírica. O melhor de nossa demonstração moderna.

Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, 
de mecânica, de economia e de balística. Tudo digerido. Sem meet-
ing cultural. Práticos. Experimentais. Poetas. Sem reminiscências 
livrescas. Sem comparações de apoio. Sem pesquisa etimológica. 
Sem ontologia.

Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. 
Pau-Brasil. A fl oresta e a escola. O Museu Nacional. A cozinha, o 
minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil.

Una visión que embone en los émbolos de los molinos, en las 
turbinas eléctricas, en las fábricas productoras, las cuestiones bursá-
tiles, sin perder de vista el Museo Nacional. Palo-del-brasil.

Obuses de elevadores, cubos de rascacielos y la resarcida 
pereza solar. La rezada. El Carnaval. La energía íntima. El zorzal. La 
hospitalidad un poco sensual, amorosa. La nostalgia de los hierve-
hierbas y los campos de aviación militar. Palo-del-brasil.

El trabajo de la generación futurista fue ciclópeo. Ajustar el 
reloj imperio de la literatura nacional.

Realizada esta etapa el problema es otro. Ser regional y puro 
en su época.

El estado de inocencia substituyendo al estado de gracia que 
puede ser una actitud del espíritu.

El contrapeso de la originalidad nativa para inutilizar la adhe-
sión académica.

La reacción contra todas las indigestiones de sabiduría. Lo mejor 
de nuestra tradición lírica. Lo mejor de nuestra demostración moderna.

No más brasileños de nuestra época. Lo necesario de quí-
mica, de mecánica, de economía, de balística. Todo digerido. Sin 
mitin cultural. Prácticos. Experimentales. Poetas. Sin reminiscencias 
librescas. Sin comparaciones de apoyo. Sin investigación etimoló-
gica. Sin ontología.

Bárbaros, crédulos, pintorescos y tiernos. Lectores de diarios. 
Palo-del-Brasil. La selva y la escuela. El museo nacional. La cocina, 
el mineral y la danza. La vegetación. Palo-del-Brasil.
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A invenção da poesia brasileira

Ribeiro Couto

Eu escutava o homem maravilhoso,
O revelador tropical das atitudes novas,
O mestre das transformações em caminho:

“É preciso criar a poesia deste país de sol!
Pobre da tua poesia e da dos teus amigos,
Pobre dessa poesia nostálgica,
Dessa poesia de fracos diante da vida forte.
A vida é força.
A vida é uma afi rmação de heroísmos quotidianos,
De entusiasmos isolados donde nascem mundos.
Lá vai passando uma mulher... Chove na velha
praça...
Pobre dessa poesia de doentes atrás de janelas!
Eu quero o sol na tua poesia e na dos teus amigos!
O Brasil é cheio de sol! O Brasil é cheio de força!
É preciso criar a poesia do Brasil!”

Eu escutava, de olhos irônicos e mansos,
O mestre ardente das transformações próximas.

Por acaso, começou a chover docemente
Na tarde monótona que se ia embora.
Pela vidraça da minha saleta morta
Ficamos a olhar a praça debaixo da chuva lenta.
Ficamos em silêncio um tempo indefi nido...
E lá embaixo passou uma mulher sob a chuva.

La invención de la Poesía Brasilera

Traducción: Enrique Bustamante y Ballivian

Yo escuchaba al hombre maravilloso,
Al revelador tropical de las nuevas actitudes,
Al maestro de las transformaciones en camino:

_“Es preciso crear la poesía de este país de sol!
Pobre de tu poesía y la de tus amigos,
Pobre de esa poesía nostálgica,
De esa poesía de endenques ante la vida fuerte.
La vida es fuerza.
La vida es una afi rmación de heroísmos cotidianos,
De entusiasmos aislados donde nacen mundos.
Allá va pasando una mujer... Llueve en la vieja plaza...
Pobre de esa poesía de enfermos detrás de las ventanas!
Yo quiero el sol en tu poesía y en la de tus amigos.
El brasil es lleno de fuerza!
Es preciso crear La poesía del Brasil!”

Yo escuchaba con ojos irónicos y mansos,
Al maestro ardiente de las transformaciones próximas.

Por acaso, comenzó a llover dulcemente
En la tarde monótona que se despedía.
Por la vidriera de mi salita muerta
Quedamos mirando la plaza bajo la lluvia lenta.
Quedamos mirando en silencio un tiempo indefi nido...
Y, allá abajo, pasó una mujer bajo la lluvia.
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Antiode 
(contra a poesia dita profunda)

João Cabral de Melo Neto

I
Poesia, te escrevia:
fl or! Conhecendo
que és fezes. Fezes
como qualquer,

gerando cogumelos
(raros, frágeis cogu-
melos) no úmido
calor de nossa boca.

Delicado, escrevia:
fl or! (Cogumelos
serão fl or? Espécie
estranha, espécie

extinta de fl or, fl or
não de todo fl or,
mas fl or, bolha
aberta no maduro).

Delicado, evitava
o estrume do poema,
seu caule, seu ovário,
suas intestinações.

Esperava as puras,
transparentes fl orações,
nascidas do ar, no ar,
como as brisas.

II
Depois, eu descobriria
que era lícito
te chamar: fl or!
(Pelas vossas iguais

Antioda
(contra la poesía que pretende ser profunda)

Traducción: Carlos Gérman Belli

I
Poesía te escribía:
¡Flor! conociendo
que eres heces. Heces
como cualquier cosa,

engendrando hongos
(raros, frágiles hon-
gos) en el húmedo
calor de nuestra boca.

Delicado, escribía:
¡fl or! (¿Hongos serán
fl or? Espécie
estraña, espécie

extinta de fl or, fl or
no del todo fl or,
sino fl or, burbuja
abierta en lo maduro.)

Delicado, evitaba
el estiércol del poema,
su tallo, su ovário,
sus intestinos.

Esperaba las puras,
transparientes fl oraciones,
nacidas del aire, en el aire,
como las brisas.

II
Después descubriría
que era lícito
llamarte: ¡fl or!
(¿Por vuestras iguales
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circunstâncias? Vossas
gentis substâncias? Vossas
doces carnações? Pelos
virtuosos vergéis

de vossas evocações?
Pelo pudor do verso
- pudor de fl or -
por seu tão delicado

pudor de fl or,
que só se abre
quando a esquece o
sono do jardineiro?)

Depois eu descobriria
que era lícito
te chamar: fl or!
(fl or, imagem de

duas pontas, como
uma corda). Depois
eu descobriria
as duas pontas

da fl or: as duas
bocas da imagem
da fl or: a boca
que come o defunto

e a boca que orna
o defunto com outro
defunto, com fl ores,
- cristais de vômito.

III
Como não invocar o
vício da poesia: o
corpo que entorpece
ao ar de versos?

circunstancias?¿Vuestras
gentiles substancias?¿Vuestras
dulces carnaciones? ¿Por los
virtuosos vergeles

de vuestras evocaciones?
¿Por el pudor del verso
- pudor de fl or -
por su tan delicado

pudor de fl or,
que sólo se abre
cuando la olvida
el sueño del jardinero?)

Después descubriría
que era lícito
llamarte: ¡fl or!
(fl or, imagen de

dos puntas como
una cuerda). Después
descubriría
las dos puntas

de la fl or; las dos
bocas de la imagen
de la fl or: la boca
que como el defunto

y la boca que orna
el difunto, con otro
difunto con fl ores,
-cristales de vómito.

III
¿Cómo no invocar el
vicio de la poesía: el
cuerpo que entorpece
al aire de versos?
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(Ao ar de águas
mortas, injetando
na carne do dia
a infecção da noite).

Fome de vida? Fome
de morte, frequentação
da morte, como de
algum cinema.

O dia? Árido.
Venha, então, a noite,
o sono. Venha,
por isso, a fl or.

Venha, mais fácil e
portátil na memória,
o poema, fl or no
colete da lembrança.

Como não invocar,
sobretudo, o exercício
do poema, sua prática,
sua lânguida horti-

cultura? Pois estações
há, do poema, como
da fl or, ou como
no amor dos cães;

e mil mornos
enxertos, mil maneiras
de excitar negros
êxtases, e a morna

espera de que se
apodreça em poema,
prévia exalação
de alma defunta.

(Al aire de aguas
muertas, inyectando
en la carne del día
una infección de la noche.)

¿Hambre de vida? Hambre
de muerte, frecuentación
de la muerte, como de
algún cinema.

¿El día? Árido.
Vengas pues la noche,
el sueño. Venga
por eso, la fl or.

Vengas, más fácil y
portátil en la memória,
el poema, fl or en el
chaleco del recuerdo.

¿Cómo no invocar.
sobre todo, el ejercicio,
del poema, su práctica
su lánquida horti-

cultura? Pues estaciones
hay, del poema, como
de la fl or, o como
en el amor de los canes:

y mil monótonos
injertos, mil maneras
de excitar negros
éxtasis; y la monótona

espera de que se
pudra en el poema,
previa exhalación
del alma difunta.
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IV
Poesia, não será esse
o sentido em que
ainda te escrevo:
fl or! (Te escrevo:

fl or! Não uma
fl or, nem aquela
fl or-virtude – em
disfarçados urinóis).

Flor é a palavra
fl or, verso inscrito
no verso, como as
manhãs no tempo.

Flor é o salto
da ave para o voo;
o salto fora do sono
quando seu tecido

se rompe; é uma explosão
posta a funcionar,
como uma máquina,
uma jarra de fl ores.

IV
Poesía no será ese
el sentido en que
aún te escribo:
¡Flor! (Te escribo:

¡fl or! No una
fl or, ni aquella
fl or-virtud –en
disfrazados orinales.)

Flor es la palabra
fl or, verso inscrito
en el verso, como las
mañanas en el tiempo.

Flor es el salto
del ave para el vuelo;
el salto fuera del sueño
cuando su tejido

se rompe; es una explosión
puesta a funcionar
como una máquina,
un jarrón de fl ores.
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V
Poesia, te escrevo
agora: fezes, as
fezes vivas que és.
Sei que outras

palavras és, palavras
impossíveis de poema.
Te escrevo, por isso,
fezes, palavra leve,

contando com sua
breve. Te escrevo
cuspe, cuspe, não
mais; tão cuspe

como a terceira
(como usá-la num
poema?) a terceira
das virtudes teologais.

V
Poesía, te escribo
ahora: heces, las
hecesvivas que eres.
Se que otras

palabras eres, palabras
imposibles de poema.
Te escribo, por eso,
heces, palabra leve,

contando con su
brevedad. Te escribo
saliva, saliva, no
más; tanta saliva

como la tercera
(¿cómo usarla en un
poema?) la tercera
de las virtudes teologales.
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O Poema>>



Poema de desintoxicação

João Cabral de Melo Neto

Em densas noites
com medo de tudo:
de um anjo que é cego
de um anjo que é mudo.
Raízes de árvores
enlaçam-me os sonhos
no ar sem aves
vagando tristonhos.
Eu penso o poema
da face sonhada,
metade de fl or
metade apagada.
O poema inquieta
o papel e a sala.
Ante a face sonhada
o vazio se cala.
Ó face sonhada
de um silêncio de lua,
na noite da lâmpada
pressinto a tua.
Ó nascidas manhãs
que uma fada vai rindo.
sou o vulto longínquo
de um homem dormindo

Poema de desintoxicación

Traducción: Yhana Riobueno

En densas noches
con miedo de todo:
de un ángel que es ciego
de un ángel que es mudo.
Raíces de árboles
me enlazan los sueños
en el aire sin aves
vagando tristones.
Yo pienso el poema,
de la cara soñada
mitad de fl or
mitad apagada.
El poema inquieta
el papel y la sala.
Ante la cara soñada
el vacío se calla.
Oh, cara soñada
de un silencio de luna,
en la noche de la lámpara
presiento la tuya.
Oh, nacidas mañanas
Que un hada va riendo,
Soy el bulto longincuo
De un hombre durmiendo.
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Psicologia da composição
(Fragmentos)

João Cabral de Melo Neto

III.
Neste papel
pode teu sal
virar cinza;
pode o limão
virar pedra;
o sol da pele,
o trigo do corpo
virar cinza.

(Teme, por isso,
a jovem manhã
sobre as fl ores
da véspera).
Neste papel
logo fenecem
as roxas, mornas
fl ores morais;
todas as fl uidas
fl ores da pressa;
todas as úmidas
fl ores do sonho.

(Espera, por isso,
que a jovem manhã
te venha revelar
as fl ores da véspera).

VI.
Não a forma encontrada
como uma concha, perdida
nos frouxos areais
como cabelos;

Psicología de la composición
(Fragmentos)

Traducción: Ángel Crespo

III
En este papel
puede tu sal
volverse ceniza;
puede el limón
volverse piedra;
el sol de la piel
el trigo del cuerpo
volverse ceniza

(teme, por eso,
la joven mañana
sobre las fl ores
de la víspera).
En este papel
luego fenecen
las violáceas, blandas
fl ores Morales;
todas lãs fl uidas
fl ores de la prisa;
todas las húmedas
fl ores del sueño.

(Espera, por eso,
que la joven mañana
venga a revelarte
la fl or de la vípera.)

VI
No la forma encontrada
como una concha, perdida
em los blandos arenales
como cabellos;
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não a forma obtida
em lance santo ou raro,
tiro nas lebres de vidro
do invisível;

mas a forma atingida
como a ponta do novelo
que a atenção, lenta,
desenrola,

aranha; como o mais extremo
desse fi o frágil, que se rompe
ao peso, sempre, das mãos
enormes.

VII.
É mineral o papel
onde escrever
o verso; o verso
que é possível não fazer.

São minerais
as fl ores e as plantas,
as frutas, os bichos
quando em estado de palavra.

É mineral
a linha do horizonte,
nossos nomes, essas coisas
feitas de palavras.

É mineral, por fi m,
qualquer livro:
que é mineral a palavra
escrita, a fria natureza

da palavra escrita.

no la forma obtenida
en lance santo o raro,
tiro a las liebres de vitrio
de lo invisible;

sino la forma alcanzada
como el cabo del ovillo
que la atención, lenta,
deserrolla,

araña; como lo más extremo
de ese hilo frágil, que se rompe
al peso, siempre, de las manos
enormes.

VII
Es mineral el papel
donde escribir
el verso; el verso
que es posible no hacer.

Son minerales
las fl ores y las plantas,
las frutas, los animales
en estado de palabra.

Es mineral
la línea del horizonte,
nuestros nombres, estas cosas
hechas de palabras.

Es mineral, por fi n,
cualquier libro:
que es mineral la palabra
escrita, la fi na naturaleza

de la palabra escrita.
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VIII.
Cultivar o deserto
como um pomar às avessas.

(A árvore destila
a terra, gota a gota;
a terra completa
cai, fruto!

Enquanto na ordem
de outro pomar
a atenção destila
palavras maduras).

Cultivar o deserto
como um pomar às avessas:

então, nada mais
destila; evapora;
onde foi maçã
resta uma fome;

onde foi palavra
(potros ou touros
contidos) resta a severa
forma do vazio.

VIII
Cultivar el desierto
como un huerto al revés.

(El árbol destila
la tierra, gota a gota;
la tierra completa
cae, ¡fruto!

Mientras en el orden
de un huerto distinto
la atención destila
palabras maduras.)

Cultivar el desierto
como un huerto al revés:

entonces, no más
destila; evapora;
donde hobo manzana
sólo queda un hambre;

donde hubo palabras
(potros o toros
sujetos) queda la severa
forma del vacío.
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Bandeira

Iacyr Anderson Freitas

pode a noite descer
pode a indesejada das gentes chegar
eu já tive
todas as lições de partir
: volto enfi m a tomar conhecimento da aurora

tive a estrela da manhã
tive as três mulheres do sabonete araxá
como quisera eu o meu último poema?
meus amigos meus inimigos
procurem o meu último poema
hei de aprender com ele
a partir de uma vez
sem medo
sem remorso
sem saudade

Bandeira

Traducción: Miriam Volpe e Prisca Agustoni

puede la noche bajar
puede la indeseada por la gente llegar
yo ya tuve
todas las lecciones de partir
: vuelvo en fi n a tomar conocimiento de la aurora

tuve las estrellas de la mañana
tuve las tres mujeres del jabón araxá
¿cómo quisiera yo mi último poema?
mis amigos mis enemigos
busquen mi último poema
he de aprender con él
a partir de una vez
sin miedo
sin remordimiento
sin saudade
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A Palavra>>



Ao princípio

Iacyr Anderson Freitas

as palavras perderam-se
pelo chão comum
das mitologias, ah
decerto não souberam chegar
ao princípio
ao âmago
ao núcleo da água e do limo
(quem as visse
ante o ouvido endurecido,
já perdidas,
rogando clemência ou nacos de pão
ou vinho)

mas nada, nada resta agora
das palavras,
sua geometria quebrou-se,
desolada.

Al principio

Traducción: Miriam Volpe e  Prisca Agustoni

las palabras se perdieron
por el piso común
de las mitologías, ah
por cierto no supieron llegar
al principio
al fondo
al núcleo del agua y del limo
(quién las viera
ante el oído endurecido,
ya perdidas,
rogando por clemencia o trozos de pan
o vino)

pero nada, nada queda ahora
de las palabras,
su geometría se quebró.
desolada.
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Santo Antônio dos crioulos

Edimilson de Almeida Pereira

Há palavras reais.
Inútil escrever sem elas.
A poesia entre cãs e bichos
é também palavra.
Mas o texto captura é o rastro
de carros indo, sem os bois.
A poesia comparece
para nomear o mundo.

Santo Antonio de los criollos

Traducción: Miriam Volpe e Prisca Agustoni

Hay palabras reales.
Inútil escribir sin ellas.
La poesia entre canas y bichos
es también palabra.
Pero lo que el texto captura es el rastro
de carros yendo, sin los bueyes.
La poesía comparece
para nombrar el mundo.
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Orelha furada

Edimilson de Almeida Pereira

Dançar o nome com o braço na palavra: como em sua casa um maconde.

Dançar o nome pai dos deuses que pode tudo neste mundo e suportar o 
lagarto querendo ser bispo na sombra.

Dançar o nome miséria, estrepe e tripa que a folha do livro é. E se entender 
dono das letras em sua cozinha.

Dançar o nome em sete sapatos limpos para domingo.

Dançar o nome com a mulher nhora dele: a mulher no seu coração 
tempestade e ciranda.

Dançar o nome com o braço na palavra berço.

Oreja agujereada

Traducción: Miriam Volpe e Prisca Agustoni

Danzar el nombre con el brazo en la palabra: como en su casa un maconde.

Danzar el nombre padre de los dioses que lo puede todo en este mundo y 
aguantar
El lagarto queriendo ser obispos en la sombra.

Danzar el nombre miseria, astilla y tripa que es la hoja del libro. Y saberse 
dueño de las letras en su cocina.

Danzar el nombre en siete zapatos limpios para el domingo.

Danzar el nombre con la mujer su señora: la mujer en su corazón tempestad 
y ciranda.

Danzar el nombre con el brazo en la palabra cuna.
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Arte poética

Fernando Fábio Fiorese Furtado

porque de todos os livros sei
apenas o silêncio
porque o número não calcula
a idade que tínhamos
quando o medo chegou
porque o espelho oferece seus avessos
porque imolamos a infância na palavra

a palavra que nada gera
nem se destrói

Arte poetica

Traducción: Miriam Volpe e 
Prisca Agustoni

porque de todos los libros sé
apenas el silencio
porque el número no calcula
la edad que teníamos
cuando el miedo llegó
porque el espejo ofrece sus reveses
porque la infância inmolamos en la palabra

la palabra que nada genera
ni si destruye
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Longe

Fernando Fábio Fiorese Furtado

que idioma traduz
(nas cartas sonegadas)
a mesa posta
os lençóis sem sono
o abraço que me espera
além muito além
da queda?

Lejos

Traducción: Miriam Volpe e 
Prisca Agustoni

qué idioma traduce
(en las cartas no dadas)
la mesa puesta
las sábanas sin sueño
el abrazo que me espera
mucho más allá
de la caída?
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Post-scriptum

Fernando Fábio Fiorese Furtado

a fábula da fala fi nda
nesta página
sem nada
apenas um signo
que o punhal sonhara

Post-scriptum

Traducción: Miriam Volpe e 
Prisca Agustoni

la fábula del habla concluída
en esta página
sin nada
apenas un signo
que el puñal soñara

58 . A Palavra A Palavra . 59



Os poetas e seus tradutores

Samira Pinto Almeida

Oswald de Andrade nasceu em São Paulo (SP) no dia 11 de janeiro 
de 1890, vindo a falecer em 22 de outubro de 1954. Formou-se 
bacharel em humanidades (1908), ciências e letras (1914) e fi loso-
fi a, além de ter se dedicado ao Direito em duas fases distintas de 
sua vida. Colaborou como redator e escrevendo colunas sobre tea-
tro, literatura e política, em diferentes jornais, dos quais podemos 
citar: Diário Popular, A Vida Moderna, Jornal do Comércio, A Gazeta, 
Correio Paulistano, Correio da Manhã, Diário de São Paulo, Folha de 
São Paulo. Fundou seu próprio jornal em 1911, chamado O Pirralho, 
com o apoio fi nanceiro da mãe. A formação intelectual de Oswald de 
Andrade o levou diversas vezes a Europa e ao interior do Brasil, onde 
o poeta buscou inspiração estética para compor sua obra, que per-
corre as artes plásticas, a literatura (poesia e prosa) e o teatro. Sua 
participação foi essencial no movimento modernista, que culminou 
na Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal 
de São Paulo. É o autor de Manifesto antropófago, O rei da vela 
(teatro), A morta (teatro), Pau Brasil (poesia), A trilogia do exílio 
(romances), O perfeito cozinheiro das almas deste mundo (diário 
coletivo), Memórias sentimentais de João Miramar (romance). Sua 
obra foi traduzida para o espanhol, o italiano, o francês, o inglês.

João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife (PE) no dia 9 de 
janeiro de 1920 e faleceu em 9 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. 
Publicou seu primeiro livro, Pedra do sono, aos 22 anos de idade. 
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É autor de Os três-amados, O engenheiro, O cão sem plumas, A 
educação pela pedra, Psicologia da composição. Esta última obra 
foi publicada na cidade de Barcelona em uma tipografi a artesanal 
adquirida pelo poeta em 1947, na qual imprimiu também poesia 
espanhola. Sua contribuição não se limitou à literatura, deixando ao 
teatro a obra Morte e vida severina. Como outros grandes intelectu-
ais de sua época, Cabral exerceu funções diplomáticas em diferentes 
países, sendo prestigiado nesta carreira tal qual na literária. Recebeu 
o prêmio José de Anchieta no IV Centenário de São Paulo, em 1954, 
pela obra O rio (1953), o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira 
de Letras, o prêmio de melhor autor vivo em Paris (Nancy, 1966), 
o prêmio Luis de Camões (1990), o prêmio Neustadt International 
Prize for Literature, da Universidade de Oklahoma em 1992, o prêmio 
Jabuti (1993), entre outros. Sua obra foi traduzida para o espanhol, 
o alemão, o inglês, o francês e o holandês.

Ribeiro Couto nasceu em Santos (SP) em 12 de março de 1898 
e faleceu em Paris, em 30 de maio de 1963. Formado em Direito, 
atuou como jornalista no Jornal do Comercio e no Correio Paulistano. 
Posteriormente, escreveu para O Globo, Jornal do Brasil e A Província. 
Seu primeiro livro de poesia, O jardim das confi dências, foi publicado 
em 1921. Participou da Semana de Arte Moderna, sendo conside-
rado o precursor do penumbrismo, estilo literário que se serve do 
simbolismo acrescido de sensibilidade intimista. É autor de Entre 
mar e rio, A casa do gato cinzento, O crime do estudante batista, 
Rive etrangère. Foi diplomata, exercendo funções de adido cul-
tural e auxiliar de consulado em diferentes países da Europa. Na 
França, publicou poemas na obra Le jour est long, que lhe renderam 
o Prêmio Internacional de Poesia na categoria de poeta estrangeiro. 
Sua obra foi traduzida para o italiano, o francês, o húngaro, o sueco, 
o servo-croata.

Iacyr Anderson Freitas nasceu em Patrocínio do Muriaé (MG) em 
22 de setembro de 1963. Formou-se em engenharia civil, tornando-
se mestre em teoria da literatura. É autor de quatorze livros de 

poesia, dentre eles, Verso e palavra, Sísifo no espelho, Primeiro livro 
de chuvas, Terra além mar. Produziu poesia infantil (Eu tinha um 
gato branco que fugiu e O cavalo alado e outros poemas), contos 
(Trinca dos traídos) e ensaios (o artista e a cidade). Foi premiado 
em diversos concursos de poesia, alcançando duas vezes o primeiro 
lugar no Concurso Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte 
(1993 e 1997). Recebeu, ainda, menção especial no Prêmio Nacional 
Jorge de Lima (1989), o Prêmio Nacional Joaquim Norberto (2002), 
Premio Internazionale Il Convívio (2001), entre outros. É conhecido 
internacionalmente, tendo alguns de seus textos traduzidos para o 
espanhol, o italiano, o inglês, o francês.

Edimilson de Almeida Pereira nasceu em Juiz de Fora (MG), no 
ano de 1963. Formou-se em letras em 1985, seguindo a carreira aca-
dêmica desde então. Fez mestrado na área de literatura portuguesa 
e ciências da religião, nos anos de 1990 e 1996 respectivamente. 
Tornou-se doutor na área de comunicação e cultura, concluindo o pós-
doutorado em literatura comparada pela Universidade de Zurique. 
Atualmente é professor da Faculdade de Letras na Universidade 
Federal de Juiz de Fora. É autor de Improviso (2007), Rua luanda 
(2007), O homem da orelha furada (1995) e Corpo imprevisto & mar-
gem dos nomes (1989), além de se dedicar à literatura infantil (como 
na obra Histórias trazidas por um cavalo marinho, de 2005). Recebeu 
recentemente a Medalha Nélson Silva por sua signifi cativa contribui-
ção à produção e divulgação das culturas afro-brasileiras. Foi agra-
ciado com o primeiro lugar em diversos concursos literários, den-
tre eles, o Concurso Nacional de Literatura Vivaldi Moreira (2004), 
Concurso Nacional de Poesia da Cidade de Belo Horizonte (1998), o 
Prêmio João Ribeiro (1994).

Fernando Fábio Fiorese Furtado nasceu em Pirapetinga (MG), no 
dia 21 de março de 1963. Em Juiz de Fora, ao lado de escritores, poe-
tas e artistas plásticos, participou da edição do caderno de poesia 
Abre alas e da Revista d’ lira, ambos publicados nos anos de 1980. 
Na graduação cursou comunicação, tornando-se mestre na mesma 
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área. Logo em seguida, fez doutorado na área de ciência da litera-
tura pela UFRJ. Atualmente é professor da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. É autor de Penélope (2009), Il corpo dissonante: cinque 
poeti brasiliani contemporanei (2008), A fl or do meu esquecimento 
(2006) Matinée (2005), Rascunhos da cidade de Juiz de Fora (2004), 
Leia, não é cartomante (1982). Recebeu o primeiro lugar no Prêmio 
Centenário do Escritor Mendonça Júnior na categoria crônica (2008), 
o Prêmio Péricles de Moraes da União Brasileira de Escritores (2004), 
e menção honrosa do Prêmio Centenário de Emílio Moura na catego-
ria poesia pela Academia Mineira de Letras (2002).

Héctor Olea é mexicano. Tornou-se conhecido como tradutor, poeta, 
escritor, editor de publicações do ICAA e curador do Museu Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Arte Latino-Americana). Traduziu 
diversas obras da Literatura Brasileira, dentre elas, João Miramar 
e Serafi m Ponte Grande, de Oswald de Andrade e Macunaíma, de 
Mario de Andrade. Recentemente, esta última tradução foi objeto de 
estudo de Márcia Moura Silva (mestre em estudos de tradução pela 
Universidade Federal de Santa Catarina) na dissertação intitulada 
Análise da tradução de termos indígenas em Macunaíma de Mário de 
Andrade na Tradução de Héctor Olea para o espanhol. Olea é autor 
de O professor Riobaldo – Um novo místico da poetagem (2006), 
O futurismo catalão antes do futurismo (1993) e o organizador de 
Versions And Inversions Perspectives On Avant-Garde Art In Latin 
América (2006).

Enrique Bustamante y Ballivian nasceu em Lima, no ano de 1883 e 
faleceu em 1937. Foi tradutor e poeta alinhado ao movimento moder-
nista. Entrou para a Escuela de Engenieros em 1902, mas abandonou 
o curso para trabalhar nos jornais La Prensa, La Opinión Nacional e 
La Nación, e em revistas como Actualidades e Gil Blas. Em compa-
nhia do amigo Julio A. Hernández, dirigiu a revista Contemporáneos, 
de posicionamento modernista. Como poeta foi premiado três vezes 
nos concursos literários promovidos pelo periódico Cuba. Veio ao 
Brasil em 1921 e, no ano seguinte, publicou uma antologia poética 

chamada Poetas brasileiros. Sua segunda tradução foi 9 Poetas nue-
vos del Brasil. É autor de Elogios (1910), Arias de silencio (1915), 
Antipoemas (1926).

Carlos Germán Belli nasceu em Lima, no ano de 1927. É tradutor, 
poeta e jornalista. Atualmente é professor de literatura hispânica 
na Universidad San Marcos de Lima e poeta visitante do Programa 
Internacional de Escritores da Universidade de Iowa. Como poeta, 
recebeu o Premio Nacional de Poesia (1962), o Premio Iberoamericano 
de Poesia Pablo Neruda (2006) e o Premio Casa de las Américas 
(2009). É autor de Sextinas y otros poemas (1970), Los talleres del 
tiempo (1994), Trechos del itinerário (1998).

Yhana Riobueno é tradutora, pesquisadora e professora da 
Universidad de Los Andes de Mérida, na Venezuela. Faz parte do 
conselho editorial da revista Hispanista, primeira revista eletrônica 
dos hispanistas do Brasil. É especialista em literatura iberoameri-
cana e brasileira do século XX, ocupando a função de coordenadora 
do grupo de pesquisa em literatura e cultura Brasileira (GILBRA). É 
autora dos ensaios Sonambulos sobre la tierra maldita: modernidad, 
vanguardia, revistas; Descentramentos e umbrais: um sopro de vida 
(pulsações), de Clarice Lispector; e El discurso de armonía (im)posi-
ble: (modernidad y transculturación en dos novelas latinoamerica-
nas). Em 2004, traduziu poemas do poeta brasileiro Antônio Carlos 
Secchin que fi guraram na obra Todos los vientos.

Ángel Crespo nasceu em Castilla, no ano de 1926. É tradutor, poeta, 
professor e crítico de arte. Recebeu o título de Maestro Nacional 
em Madrid (1944) e tornou-se doutor na área de fi losofi a românica. 
Dirigiu as revistas Deucalión, El Pájaro de Paja, Poesía de España 
e Revista de Cultura Brasileña, sendo esta última em companhia 
do amigo João Cabral. Crespo é “um dos primeiros brasilianistas 
espanhóis a trabalhar de maneira sistemática na tradução de várias 
gerações de poetas brasileiros”, segundo Alessandra Carvalho (tra-
dutora e estudiosa de João Cabral de Melo Neto na Universidade de 
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Barcelona), em artigo publicado no Suplemento literário (abril/2009). 
É autor de Una lengua emerge (1950), Quedan señales (1951), Donde 
no corre el aire (1981), El aire es de los dioses (1982). Crespo tradu-
ziu obras de Fernando Pessoa, João Guimarães Rosa, Dante Alighieri, 
Francesco Petrarca, Giacomo Casanova.

Miriam Volpe é uruguaia. Formou-se em biologia no Uruguai e 
cursou letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, continuando 
seus estudos nessa área com mestrado e doutorado voltados para os 
estudos literários. Atualmente é professora no curso de graduação 
em letras estrangeiras modernas e no programa de Pós-graduação 
da UFJF. Participa ainda, do projeto de pesquisa A questão identitá-
ria: mediações literárias e tradutórias. É responsável pela IPOTESI, 
Revista de estudos literários da Pós-graduação em letras-teoria 
literária da FALE/UFJF. Como tradutora, publicou As xícaras (tradu-
ção para o português de contos em espanhol, vinculados na revista 
Suplemento Literário, em 1998), My soul is an empty inkwell (tra-
dução para o inglês do artigo de Lyslei de Souza Nascimento, em 
1999), A fi cção marrana: uma antecipação das estéticas pós-moder-
nas (traduzido do espanhol para o português em 2006), Poesía de 
Iacyr Anderson Freitas (2001) e, trabalhou na tradução das legendas 
do documentário Story of Israel (de 1967).

Prisca Agustoni nasceu em Lugano (Suíça), em 1975. É tradutora 
e poeta. Formou-se em letras hispânicas e fi losofi a em Genebra e 
tornou-se doutora pela PUC-MG. Atualmente, contribui com tex-
tos críticos e traduções para revistas literárias brasileiras, italianas, 
suíças, portuguesas e francesas. É autora de Inventário das vozes 
(2001), Irmãs de feno (2002), Días emigrantes y otros poemas (2004) 
e, de literatura infantil, dentre os quais podemos citar A menina do 
guarda-chuva invisível (2002) e O colecionador de pedras (2006).

Uma noção volátil: a tradução de poesia

Samira Pinto Almeida

Falar sobre a arte envolvida no processo de tradução de poesia requer, 
antes de tudo, falar sobre as mais distintas noções associadas à tarefa 
do tradutor. A produção teórica acerca do tema é vasta, demons-
trando que há a necessidade de refl exão e reelaboração da noção de 
tradução com o objetivo de combater o enrijecimento de ideais que 
são mutáveis por natureza. Partiremos, assim, das ideias comumente 
formuladas sobre a tradução, apontando suas fraquezas com base 
nos estudos desenvolvidos por Jakobson, Paz, Benjamin e Campos.

Haroldo de Campos, poeta e tradutor de poesia, era hábil em 
formular os mais diferentes neologismos para designar a tradução 
poética (reimaginação, transtextualização, transluminação), muitos 
deles, específi cos para um determinado trabalho como o processo 
denominado por ele como transluciferação (por ocasião da tradução 
de Seis cantos do paradiso de Dante e da parte fi nal de Segundo 
Fausto). Tais palavras causam estranhamento nos leitores já acos-
tumados com a simplicidade dos verbetes de dicionários, como é 
o caso do Michaelis, que afi rma ser a tradução o “ato de transla-
dar palavras, frases ou obras escritas de uma língua para outra”, 
ocultando, deste modo, toda a problemática envolvida na questão. 
Decerto, não se trata de julgar e condenar a intenção de uma obra 
que tem por valor a síntese, o aforismo, mesmo porque este conceito 
não está restrito aos dicionários, sendo de um modo geral, a noção 
mais recorrente entre aqueles que desconhecem a discussão.
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Jakobson, ao refl etir sobre os aspectos linguísticos da tradu-
ção, é categórico quanto à possibilidade de tradução de toda experi-
ência cognitiva através da transposição do signifi cado. Isto se deve 
ao signifi cado ser um fato linguístico, cuja existência ocorre dentro 
do seu próprio sistema não condicionado às coisas e eventos do 
mundo. O autor exemplifi ca este princípio ao afi rmar que podemos 
saber o que é ambrosia e néctar sem ter tido o conhecimento empí-
rico desses alimentos, através da relação linguística que estas pala-
vras têm com outras tantas e com um contexto específi co no qual 
elas se inserem. No entanto, a poesia, por se tratar de um tecido de 
conotações (usando a expressão de Paz), por ser paronomásia e se 
valer da pluralidade de sentidos, é considerada por Jakobson como 
intraduzível. A tradução de poesia só é possível se for realizada por 
meio da transposição criativa, diz o autor. Esta é também, a postura 
adotada por Campos em suas traduções, além de estar em comum 
acordo com as idéias de Benjamim:

[...] a tradução, em vez de imitar o original para se aparentar a ele, deve 
insinuar-se com amor nas mais ínfi mas particularidades tanto nos modos de 
querer dizer original como na sua própria língua, isto de maneira a juntá-las 
como se fossem cacos de um vaso, para que depois de as juntar elas nos 
deixem reconhecer uma língua mais ampla que as abranja a ambas.1

Paz, por sua vez, revela algo parecido com esta metáfora ben-
jaminiana ao afi rmar ser a linguagem fi xa do poema o ponto de 
partida do tradutor. “Não se trata de construir com signos móveis 
um texto móvel, mas de desmontar os elementos deste texto, pôr 
de novo em circulação os signos e devolvê-los à linguagem”.2 Nesta 
passagem, Paz alerta ainda para o mau uso da liberdade criadora 
por tradutores-poetas que se valem do original para compor seu 
próprio poema. Segundo este autor, embora as atividades de poeta 
e tradutor sejam paralelas, o primeiro escreve sem saber de ante-
mão o extrato poético, enquanto que o segundo deve ter em mente 
encontrar, ao fi nal da tradução, um poema que reproduza o texto 
de partida.
1 BENJAMIN. A tarefa do tradutor, p. 38.
2 PAZ. Tradução, literatura e literalidade, p. 11.

Contornado o mito da intraduzibilidade da poesia, mito que, 
como afi rma Paz, vai contra a universalidade da linguagem poética, 
há outro que consegue ser ainda mais polêmico: o mito da chamada 
tradução literal, calcado na ideia de tradução vocabular, que de certo 
modo, imprime o falso resultado de fi delidade da tradução ao texto 
original. Segundo Jakobson, a tradução se dá no nível da mensagem 
e não no nível da palavra, muito embora os tradutores necessitem do 
apoio de dicionários e seus similares. Benjamin é mais radical quando 
o assunto é tradução de poesia, afi rmando que palavras isoladas não 
são capazes de restabelecer o signifi cado do original e que o poema 
que visa comunicar alguma coisa acaba não transmitindo o que lhe é 
essencial. Paz entende a tradução como uma operação literária, que 
se desprende da matéria linguística para a preservação do signifi -
cado (a essência) do poema. Para este autor, a tradução literal não é 
impossível, mas é apenas uma ferramenta que auxilia na leitura de 
textos em outras línguas através de uma listagem de signifi cados.

A tradução literal ou servil, geralmente entendida como um 
processo possível em um texto informativo em prosa, não consegue 
dar contar de um poema porque, como já foi dito anteriormente, 
o poema não deve ser a cópia do original, ele necessita de certas 
transformações para reproduzir os sons, os jogos de sentidos, as 
metáforas, as imagens. Por esta razão, a tradução deve ser conside-
rada um texto novo. O tradutor, por sua vez, passa a ser considerado 
um co-autor, na medida em que o exercício da tradução está condi-
cionado a sua capacidade de interpretar, desmontar e reelaborar o 
poema original em sua língua.

Do mesmo modo que há a discussão sobre a existência de 
um núcleo intraduzível na poesia, há o questionamento sobre quais 
textos poéticos são mais traduzíveis. Campos, por acreditar ser a 
diferença uma liga existente entre a tradução e o original, denotando 
uma relação isomórfi ca, que cristaliza corpos distintos dentro de um 
mesmo sistema, constatou que no caso da tradução criativa, quanto 
mais informações estéticas existirem no poema, mais traduzível ele 
será. Como o próprio autor exemplifi ca, a tradução de uma obra 
de Joyce possui maior poder de concretização que a tradução de 
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uma obra de Agatha Christie. Jakobson e Benjamin partilham dessa 
mesma opinião, variando apenas no modo de tratar a questão. O 
primeiro, que aborda a “física” da tradução (como anuncia Campos), 
argumenta que “quanto mais rico for o contexto de uma mensagem, 
mais limitada será a perda de informação”.3 Benjamin, que aborda 
o caráter transcendental da tradução, afi rma que “quanto mais ele-
vada for a forma [do original] tanto mais ela permanecerá traduzível 
no contato fugidio que tem com o seu signifi cado”.4

A fi nalidade da tradução é outro ponto que suscita discussão. 
Benjamin e Campos concordam por motivos diversos (mas comple-
mentares) que a tradução não ocorre em função do fato de certos 
leitores não serem aptos a entenderem um poema em sua língua 
original, muito menos como um processo ligado à formação de um 
cânone literário. Se a tradução é vista como um texto autônomo, um 
novo texto, embora ecoe nele constantemente o poema original, ela 
não se presta a substituir o original em outra língua, muito menos 
é a tradução um mero processo de legitimação das obras clássicas. 
Campos retifi ca a falsa dualidade tradução/tradição através da equa-
ção traduzir= trovar. Trovar é o processo de recriação utilizado pelo 
autor, “uma operação de morfologia cultural”,5 que se dá no transla-
dar de signos e formas culturais para outra língua, assomados aos 
cortes de itens obsoletos que não resistiram às transformações da 
língua e da linguagem poética. Para Campos, a tradução é um meio 
de concretização necessário para a circulação do original em um outro 
espaço-tempo, numa outra cultura, um meio de devolvê-lo à vida.

Benjamin vê a tradução como a única forma de sobrevivência 
do original. Em seu texto dedicado à tarefa do tradutor, este autor 
parte dos pressupostos de que a obra de arte não é elaborada para 
um público ideal e que uma leitura não encerra o sentido de um 
texto. Sendo assim, é errônea a idéia de tradução como texto que se 
presta a servir ao público não familiarizado com a língua do original, 
assim como não se deve entender a tradução como cópia, por ela 
ser uma interpretação elevada do texto de partida. A poesia não tem 
3 JAKOBSON. Aspectos lingüísticos da tradução, p. 69.
4 BENJAMIN. A tarefa do tradutor, p. 41.
5 CAMPOS. Da transcriação, p. 54.

por interesse comunicar, pois ela não é depoimento, diz o autor. A 
tradução deve, por esta razão, buscar o que é essencial no poema, 
que não está na informação, mas na forma.

Benjamin considera a tradução superior ao próprio original, 
defendendo que as línguas nacionais têm em comum um modo 
particular de expressão, que provém da língua pura, a língua ante-
rior à confusão babélica, detentora da verdade. Uma língua isolada 
não consegue recuperar o signifi cado transcendental das palavras, 
somente quando os “modos de querer dizer”6 se reconciliam é que 
“eles conseguem irromper como língua pura e perfeita”.7 Segundo o 
autor, é pela tradução que o original se encontra com a língua pura, 
desvelando o ponto de confl uência entre as línguas, apesar deste 
encontro ser efêmero e não realizável em todos os aspectos de sua 
forma. A tarefa do tradutor é, portanto, direcionar sua tradução para 
o encontro com esta língua perfeita, “libertar na sua própria essa lín-
gua pura que está desterrada no estrangeiro, e descativá-la da obra 
em que está presa enquanto a remodela e lhe dá forma”.8

Em suma, podemos observar que todos os teóricos supraci-
tados estão de acordo quanto à liberdade necessária para que a 
tradução se realize, reafi rmando que a fi delidade ao texto original 
não está em traduzi-lo ao pé da letra, mas no cuidado em transpor 
a essência do texto para a outra língua. Como consequência do ato 
de recriação presente na arte do traduzir, se faz essencial repensar 
a importância do tradutor, ainda marginalizado pelo grande público 
e por parte dos editores, visto muitas vezes como o executor de 
uma função inferior à do poeta. Outro aspecto interessante sobre a 
tradução é que ela é tida como um processo que revela a diferença 
entre as línguas, expressando as relações mais íntimas que se dão 
entre elas, como afi rma Benjamin. Por esta razão, a equivalência 
entre tradução e original se dá pela diferença. A noção de tradução é 
prenhe de outros tantos questionamentos que são constantemente 
trazidos à luz por novas teorias.

6 BENJAMIN. A tarefa do tradutor, p. 32.
7 BENJAMIN. A tarefa do tradutor, p. 32.
8 BENJAMIN. A tarefa do tradutor, p. 40.
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