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RESUMO 

 

  

Considerando a concepção derridiana de que o processo de transformação é 
constitutivo da tradução (DERRIDA, 2006), nós propomos nesta pesquisa discutir a 
tarefa singular e, ao mesmo tempo, complexa do tradutor na busca constante do 
sentido “original”, ao analisar traduções para o inglês dos poemas de Carlos 
Drummond de Andrade (2002). Trata-se de uma análise teórico-comparativa de 
algumas versões realizadas por Elizabeth Bishop (1989), por Mark Strand (1986), 
Thomas Colchie (1986) e John Nist (1962). Há diferenças entre as traduções, o que 
evidencia a intervenção na tradução, mostrando o que Derrida (1985) chama de 
tarefa necessária e impossível do tradutor ou, simplesmente, tarefa do tradutor, 
assim como Benjamin (2006) a designa. Dessa perspectiva, propomos realçar o 
processo da transformação da língua e do texto traduzido, além de procurar 
evidenciar as diferenças e, também, transformações entre o texto de partida e o de 
chegada. Esta análise permite refletirmos sobre a questão da significação, 
apontando para a sua natureza múltipla e complexa, ao mesmo tempo em que 
discutimos a problemática questão da própria tradução de poesia, ampliando a 
reflexão que no Brasil compromete os estudos de tradução com a desconstrução 
(ARROJO, 2000; OTTONI, 2005; RAJAGOPALAN, 2000; FERREIRA, 2007; 2008; 
RODRIGUES, 2006; SISCAR, 2000, dentre outros). A pesquisa se baseia nos 
métodos comparativo e interpretativista de tradução, e tem uma dimensão teórico-
prática. Grande parte das análises foram feitas a partir da obra Traveling in the 
family,organizada pelos tradutores Thomas Colchie e Mark Strand, passando por 
outras obras escritas por Bishop e Nist. Supõe-se que a tradução, apesar de 
complexa, acontece, mesmo no horizonte do impossível. Assim, torna-se relevante, 
a partir daí discutirmos, o processo de intervenção do tradutor na tradução, as 
transformações por ele manifestadas, que deixam vestígios, marcas no texto 
traduzido.  
 

Palavras-chave: Tradução. Desconstrução. Transformação. Sentido. Poesia. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Considering the Derridian conception that transformation is constitutive of translation 
(DERRIDA, 2006) process, we propose, in this research, to discuss the singular as 
well as the complex task of the translator in the search for the original meaning, by 
analyzing translations into English of poems by Carlos Drummond de Andrade 
(2002). A theoretical and comparative analysis of some versions by Elizabeth Bishop 
(1989), by Mark Strand (1986), by Thomas Colchie (1986) and John Nist will be 
carried out. The differences in the translated texts show us the translators’ 
intervention into translation, evincing what Derrida (1985) calls a necessary and 
impossible task of the translator, or, simply, translator’s task as Benjamin asserts 
(2006). In this perspective, we propose to emphasize the role of transformation 
process of the language as well as the translated text, besides focusing on the 
differences and transformation considering the source text and the target one. This 
analysis permit us reflect on signification, pointing to its complexity and multiplicity, at 
the same time that brings to question the problematic condition of translation poetry, 
enlarging the reflection that in Brazil binds translation studies and deconstruction 
(ARROJO, 1999; CARVALHO, 1992; FERREIRA, 2007; 2008; OTTONI, 2005; 
RODRIGUES, 2006, at all). The research bases itself in the comparative and 
interpretation methods, at the same time it is adopted a practical and theoretical 
approach. Most of the analysis will be done taking into consideration the translations 
collected in “Traveling in the family”, a work edited by Thomas Colchie and Mark 
Strand. The hypothesis that underpins this research is that the translation, in spite of 
its complexity, is an event in the horizon of impossible. That’s why is so relevant to 
discuss the process of intervention of the translator in the translation, and the 
transformations operated in the language. This intervention leaves traces, vestiges, 
marks in the translated text, which are urgent to be analyzed. 
 

 

KeyWords: Translation. Desconstruction. Sense. Poem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como questão norteadora da pesquisa tornar 

evidente: qual a tarefa ao mesmo tempo, complexa do tradutor na busca constante 

do sentido “original” na tradução de poesia quando são promovidas tantas 

transformações nas traduções? Em face desse questionamento, tivemos como 

objetivos, primeiro, fazer uma investigação acerca da tarefa do tradutor a partir da 

análise dos textos “originais” de Carlos Drummond de Andrade além de suas 

traduções, por mais de um tradutor, atentando para a intervenção destes 

profissionais da tradução, considerando a tradução como transformação e também, 

estabelecer as principais diferenças de significado entre a leitura que fazemos do 

“original” e a leitura realizada pelos tradutores no texto traduzido; analisar as 

diferenciadas formas de tradução, observando os aspectos identitários que 

envolvem cada tradutor; identificar aspectos da transformação ocorridos no ato de 

quem traduz e reconhecer as marcas da autoria que envolve o tradutor, endividado, 

no embate com os textos de origem. 

A delimitação do corpus deu-se a partir da obra de coletânea de poemas de 

Drummond, Traveling in the family (1986), organizada por Thomas Colchie e Mark 

Strand. Utilizamos também The Beloit Poetry Journal (2010) que traz consigo uma 

coletânea dos poemas de Drummond traduzidos por John Nist. Analisamos algumas 

obras do poeta escolhido, quais sejam: Antologia Poética (2008); Poesia Completa 

(2002) e Aspectos da literatura brasileira (1643). 

Foram feitas análises das traduções (português/inglês; inglês/inglês), 

utilizando um método teórico–comparativo de tradução. A partir daí, deu-se o 

levantamento de fragmentos, que foram objeto do estudo comparativo. A pesquisa 

constou de comparações de versões de um mesmo poema além de comparações 

entre o texto de partida e o de chegada atentando para o caráter da diferenciação, 

da transformação operados em ambos os casos. 

O levantamento realizado a partir dos poemas selecionados evidenciou 

diferenças entre as traduções de um mesmo poema, além de diferenciações 

presentes entre o texto de partida e o de chegada. A partir do estabelecimento 

desse parâmetro, limitamo-nos a análise da tradução de oito poemas, quais sejam: 

‘Seven-sided Poem’, ‘Poema de sete faces’, ‘Don’t kill yourself’, ‘Não se mate’, In the 
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Middle of the Road’, ‘No meio do caminho’, ‘Quadrille’, ‘Quadrilha’, ‘Childhood’/ 

‘Infancy’, ‘Infância’, ‘Dawn’, ‘Aurora’, ‘Itabiran Confession’/’Itabiran’s confession’ 

‘Confissão de Itabirano’ e ‘Souvenir of the ancient world’, ‘Lembrança do mundo 

antigo’. 

Para cada poema, são apresentados trechos escolhidos considerados 

relevantes a partir do objetivo estabelecido inicialmente. Convém mencionar que as 

análises aqui feitas estão agrupadas segundo algumas categorias observadas, às 

quais elegemos no decorrer da nossa investigação e análise, a saber: sonoridade e 

efeito de sentido, escolha vocabular, sintaxe e estilística e a língua de Drummond.  

Para lograrmos então a concretização dos objetivos, propusemos para esta 

pesquisa capítulo 1 apresentar um breve panorama dos estudos da tradução, 

delineando as suas principais abordagens e situando a desconstrução nesse 

contexto, desde os estudos de cunho linguístico-estruturalista às abordagens 

contemporâneas. Em seguida, ainda no primeiro capítulo, apresentamos uma 

introdução teórica, abordando a tradução como transformação no contexto de uma 

dimensão desconstrutivista, dando continuidade a outros estudos desta natureza 

que vem sendo realizados no Brasil (CARVALHO, 1992; DERRIDA, 1975; 1998; 

2001; 2006; FERREIRA, 2002; 2006; 2007; OTTONI, 1998). Acrescentamos, ainda, 

uma discussão sobre o processo tradutório para situar o leitor relativamente ao 

trabalho a ser apresentado sobre as traduções de Drummond e a tarefa de seus 

tradutores.   

 No capítulo 2, apresentamos os tradutores Elizabeth Bishop, Mark Strand, 

Thomas Colchie e John Nist e a análise propriamente das traduções a partir de 

algumas categorias que elegemos com a finalidade didática e na busca de encontrar 

algumas recorrências em termos das operações realizadas pelos tradutores no 

processo tradutório. É aqui que vemos o grande paradoxo: a tarefa necessária e, 

impossível. Ou seja, na própria língua do autor do texto “original” há um sujeito 

endividado, pois com ele, está a impossibilidade de dizer tudo. Este capítulo foi 

estruturado de forma a apresentar leituras dos poemas de Drummond nas versões 

originais e nas respectivas traduções; apresenta análises das traduções 

(português/inglês; inglês/inglês), realizadas a partir de excertos dos poemas 

estudados, aplicando uma metodologia comparativa. A partir daí, deu-se o 

levantamento de fragmentos para discutir o que neste trabalho estamos chamando 

de tradução como transformação. Os fragmentos foram escolhidos com o objetivo de 
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identificar a tarefa singular e, ao mesmo tempo, complexa do tradutor na busca 

constante do sentido “original” na tradução do texto literário, poesia, quando são 

realizadas tantas transformações nas traduções, além de mostrar como se dá a 

interferência do tradutor frente os textos ditos “originais”.  

No capítulo 3, discutiremos a partir dos dados levantados, a tarefa do tradutor, 

qual seja: “[...] à necessidade de tocar o intocado, o sentido mais primitivo, mesmo 

que este não exista enquanto tal” (FERREIRA, 2006, p. 10), para que possamos 

compreender um pouco mais da intervenção que esse realiza enquanto um 

procedimento necessário e impossível. Necessário pelo fato do trabalho do tradutor 

ter que acontecer, e, impossível pela dívida começar desde a leitura no texto original 

e se perpetuar na tradução.  

Enfim, a pesquisa constou de comparações de versões de um mesmo poema 

além de comparações entre o texto de partida e o de chegada atentando para o 

caráter da diferenciação, da transformação operados em ambos os casos, além de 

ter buscado esclarecer como se deu a intervenção dos tradutores nos textos ao 

traduzir os poemas de Drummond. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1 TRADUÇÃO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-HISTÓRICAS, DESCONSTRUÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E INTERVENÇÃO. 

 

 

Entendemos que os estudos da tradução/linguagem passaram por 

significativas mudanças entre o que se convencionou chamar estruturalismo e pós-

estruturalismo, de modo que a compreensão acerca do que seja a tradução e a 

tarefa do tradutor também se modificaram.  Este capítulo destina-se a apresentar um 

panorama dos estudos da tradução, delineando suas principais abordagens e 

situando a desconstrução nesse contexto. Além disso, apresentamos neste capítulo 

o conceito de tradução que está sendo adotado e introduzimos a temática da 

intervenção do tradutor na tradução. 

 

 

 1.1 ESTUDOS DA TRADUÇÃO: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO- HISTÓRICAS 

 

 

Apesar da tradução ser uma prática antiga, sua disciplinarização é muito 

recente. Esta questão é discutida de maneira pertinente por Susan Bassnet, que faz 

questão de demarcar o território dos "Estudos da Tradução" na abertura de seu livro 

apropriadamente intitulado Translation Studies (1980, p.1), lembrando que esse 

termo "pode talvez surpreender aqueles que sempre consideraram que tal disciplina 

já existia, tendo em vista o uso disseminado do termo ‘tradução’, particularmente no 

processo de aprendizagem de línguas estrangeiras", e declara seu objetivo de 

"tentar esboçar o escopo dessa disciplina" e de: 

 

demonstrar que os estudos da tradução constituem, sem dúvida, 
uma disciplina autônoma, e não, meramente, uma subárea pequena 
dos estudos de literatura comparada, nem uma área específica da 
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lingüística, mas um campo vastamente complexo com muitas 
ramificações de grande alcance (p. 43).  

 

Bassnet afirma, inclusive, que: "se houver critérios a serem estabelecidos 

para a avaliação de uma tradução, esses critérios serão estabelecidos no interior da 

disciplina, e não fora dela" (p. 10-11). A tradutora reposiciona o lugar da tradução 

como disciplina autônoma, com suas particularidades e não como ramificação de 

outras áreas do saber.  

Antes de ser vista como uma disciplina autônoma, a tradução ora foi vista 

como uma prática de natureza linguística, outra como uma prática cultural. A partir 

de uma dimensão lingüística da tradução, podemos citar estudiosos como Roman 

Jakobson (1963), que postulou três tipos de tradução na tentativa de explicar o que 

ele mesmo chamou de Aspectos lingüísticos da tradução. Em seguida, podemos 

citar uma linha de teóricos que tratou de discutir a tradução em termos da 

traduzibilidade plena. Entre eles, temos Mounin, Nida, e outros teóricos alemães 

adeptos do que naquele país se chamou de ciência da tradução. Essa abordagem 

linguística da tradução contribuiu com estudos descritivos importantes como os de 

Vignay e Darbelnet (apud GENTZLER, 1993), mas não fazia parte do seu escopo 

explicar por que as traduções se diferenciam e como traduzir a diversidade 

lingüística e cultural. 

Nos anos 1980 tivemos o que se chamou de virada cultural em que teóricos 

passaram a trazer a discussão dos aspectos culturais para o escopo dos estudos da 

tradução na tentativa de explicar a complexidade do fenômeno tradutório que não 

pode resumir-se à análise “lingüística” puramente. Neste contexto o trabalho de 

Hans Veermer (apud GENTZLER, 1993, p. 59) tem importância considerável e a 

teoria dos polissistemas de Toury (apud GENTZLER, 1993, p. 71) amplia essas 

concepções, trazendo para a discussão outros elementos a serem considerados no 

processo tradutório como o sistema ao qual uma determinada obra faz parte e que 

relações de poder e de significação estão envolvidas neste processo. Neste contexto 

de mudança, a tradução literária alarga suas discussões e Lefevere propõe abordar 

a tradução como uma reescrita e, dessa forma, conferindo à tradução uma outra 

dimensão, não mais vista como mera cópia (apud GENTZLER, 1993, p. 101).  

E, pensando no caminho que a tradução trilhou vislumbrando um contexto um 

pouco mais amplo, segundo Snell-Hornby (1997, p. 84), desde a Segunda Guerra, já 
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eram desenvolvidas na Alemanha duas principais tendências de teoria de tradução: 

orientação lingüística (representada particularmente pelos teóricos da Escola de 

Leipzig, além de contar com os estudos desenvolvidos por Wolfram Wilss e Werner 

Koller); E a outra, era uma abordagem de orientação cultural, representada por 

estudiosos como Hans J. Vermeer. Essas tendências observadas na Alemanha 

foram percebidas em outros lugares do mundo.  

Neste mesmo contexto surge o que podemos chamar de ciência da tradução 

tendo Wills como um dos principais representantes. Para Wills, a tradução é 

garantida pela existência de estruturas profundas universais - sintáticas e 

semânticas, formas universais como bem é da experiência comum. E a sua “ciência” 

se torna como uma maneira simples de equivalências sintática, semântica e de 

recepção (GENTZLER, 1993, p. 63). A “ciência” de Wills é muito mais fechada que a 

de Chomsky, fato que ele mesmo admitirá mais tarde: 

 
 

A traduzibilidade do texto é garantida pela existência de categorias 
universais de sintaxe, semântica e (naturalmente) experiência lógica. 
Uma tradução de forma alguma deverá falhar ao medir o original em 
termos de qualidade, a razão não será (normalmente) uma 
insuficiência de inventários sintáticos e lexicais naquela particular 
Linguagem de Partida, mas sim a capacidade limitada do tradutor em 
relação à análise do texto (Tradução nossa).1 

  
  

Ainda ligado a gramática gerativa de Chomsky, Wills adota a distinção entre 

competência e desempenho e entre estrutura profunda e estrutura superficial. As 

pesquisas convergiam para a tradução literária e no interior do debate estava a já 

conhecida dicotomia palavra e sentido, da tradução “fiel” versus a tradução “livre”. 

Todavia, segundo Hornby, este panorama foi modificado, a partir da Segunda 

Guerra Mundial com a “máquina de tradução” no início dos anos cinqüenta e pela 

urgência, por rigor científico, no campo da tradução.  

Assim, ainda em conformidade com Sneel Hornby o aparecimento da 

tradução como ciência, ou ciência da tradução, tal como fora entendida por Wills e 

Eugene Nida foi largamente pesquisado já nessa época (p. 90). A sua teoria foi 

                                                 
1 The translatability of a text is thus guaranteed by the existence of universal categories in syntax, 
semantics, and the (natural) logic experience. Should a translation nevertheless fail to measure up to 
the original in terms of quality, the reason will (normally) be not an insufficiency of syntactic and lexical 
inventories in that particular TL [target language], but rather the limited ability of the translator in 
regard to text analysis (WILLS apud GENTZLER, p. 63, 1993). 
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cristalizada com o acréscimo do componente transformacional de Chomsky. A partir 

daí Gentzler (1993, p. 44) argumenta:  

 
Antes da formulação da Gramática Transformacional de Chomsky 
Nida já tinha adotado essencialmente uma aproximação da estrutura 
profunda de certos problemas da exegesis (1952). No artigo 
intitulado “Uma nova metodologia na exegesis bíblica” ele advogou a 
transformação de estruturas de superfície complexas para um nível 
subjacente, em que os elementos fundamentais são objetos, 
eventos, resumos e relações2 (Tradução nossa). 

 
 

A teoria de tradução de Eugene Nida tem se comprometido com a teoria de 

Chomsky, uma vez que Nida comenta no livro intitulado Contemporary Translation 

Theories que a ciência da tradução da qual fala está baseada em um modelo 

semelhante à estrutura profunda e estrutura superficial de Chomsky (GENTZLER, p. 

47). 

Para Edwin Gentzler, o teórico, talvez tenha simplificado o trabalho de 

Chomsky e desviado dos seus propósitos. Ao passo que, quando Eugene Nida 

menciona o líder cientista da tradução (Wills), o mesmo completa seu pensamento 

lembrando as palavras do próprio Wills, ao assumir que seu modelo não está 

baseado no trabalho de Chomsky. Segundo Gentzler, involuntariamente, Wills teria 

adotado mais da teoria chomskiana do que ele mesmo poderia ter admitido (cf, 

GENTZLER, 1993, p. 49). 

E na sequência à abordagem Linguística, a partir dos anos 60, segundo 

Gentzler começaram a surgir outras abordagens, a saber: Estudos de tradução, 

Teorias de Polissistemas e a própria Desconstrução. Nesse panorama crítico, 

Gentzler examina outras abordagens, a saber: Oficina de tradução, Estudos de 

tradução.  

Gentzler aborda em seu livro também acerca do trabalho da tradução, 

embasado em filósofos como Michel Foucault e Jacques Derrida, onde avalia a 

pesquisa desconstrucionista, ressaltando, neste projeto, relevância para as questões 

sobre o trabalho da tradução e acrescentando que as ideias propostas pelos teóricos 

referidos, ligados à Desconstrução, são valiosas para o entendimento de 

                                                 
2
 Before the formulation of generative-transformation Grammar by Chomsky Nida had already adopted 

an essencially deep-structure approach to certain problems of exegesis. In an article entitled “A New 
Methodology in Biblical exegesis” (1952) he advocated the black-transformation of complex surface 
structures onto an underlying level, in which the fundamental elements are objects, events, abstracts, 
and relations. 
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“problemas” no processo tradutório. Filósofos como Michel Foucault e Jacques 

Derrida estabeleceram um diálogo entre o pensamento da desconstrução tendo em 

vista que as análises de Foucault sobre a loucura, que apresentam muitas 

semelhanças com os ideais “pós-estruturalistas” da época. 

No contexto de mudança pela qual passam os estudos da tradução, é 

importante citar, assim, a crítica feita por Jacques Derrida à teoria de Ferdinand de 

Saussure, por conferir aos estudos da linguagem um caráter científico. Saussure 

considera a língua como norma de todas as outras manifestações da linguagem. 

Para ele, a língua “é um todo por si”, é um “produto social”, e não se confunde com a 

linguagem; é, antes, uma parte essencial dela. Eis aí, a definição do objeto de 

estudo da Linguística: a língua. Segundo Saussure, “língua e escrita são dois 

sistemas distintos de signos; a única razão de ser do segundo é representar o 

primeiro” (2006, p. 34).  

Para Derrida, a ideia de representação, evidenciada no pensamento 

saussuriano, implica a existência de uma verdade a ser representada. Derrida 

denomina essa verdade de “significado transcendental”, ou seja, um significado em 

si, independente da relação com a língua, o qual pressupõe a existência de uma 

origem.  

E, a relação disto com os estudos da tradução, é que na tradução não existe 

“o” significado a ser representado, não existe “a” origem, ela é heterogênea 

enquanto tal. Em consonância com essa visão de tradução e no tocante à 

desconstrução da tradição é que Derrida retoma e critica terminologias utilizadas por 

Saussure, como por exemplo, signo, significante e significado, buscando 

desconstruir o sentido atribuído a elas dentro do estruturalismo. Critica ainda o fato 

de Saussure privilegiar a phoné e questiona a relação entre os opostos 

significante/significado, elementos ditos inseparáveis, uma vez que em Saussure se 

considera como significante apenas a imagem acústica. 

De acordo com Silviano Santiago (1973, p. 70), enquanto a concepção 

saussuriana atribui à escrita um papel secundário, artificial, Derrida propõe que, em 

relação ao significado e ao elemento fônico, tanto o significante quanto à escritura 

estão na mesma condição de exterioridade tendo em vista que não existe signo 

lingüístico anterior à escritura. Assim sendo, percebemos que, segundo o 

pensamento de Derrida, a significação é um jogo da linguagem, ou seja, a 

linguagem não representa a coisa enquanto tal, pois os significados se multiplicam 



17 

 

neste jogo, uma vez que não se admite a existência de uma verdade exterior, pronta 

para ser representada. 

Com a crítica derridiana e com a desconstrução alguns posicionamentos e 

conceitos vinculados ao estruturalismo foram redimensionados, repensados. 

Jacques Derrida propõe a desconstrução da tradição ocidental no que diz respeito à 

ideia de verdade, por exemplo, apresentando uma nova proposta de análise, 

caracterizada pela ruptura com os pressupostos da dita tradição. Já que a noção de 

verdade foi revista e as questões da linguagem repensadas, a tradução, 

consequentemente passou a ser vista sob outro prisma pois, é antes de mais nada  

um trabalho com a linguagem.  

No tocante aos estudos vinculados à tradução, na transição do estruturalismo 

para o pós-estruturalismo, tomamos como base para a nossa pesquisa, os 

constructos teóricos do segundo movimento. É a partir do pós-estruturalismo que a 

postura do tradutor foi repensada, dando margem para que pudéssemos considerar 

esse profissional não como sendo uma pessoa de postura submissa perante o 

original, não na condição de estar à margem, onde estava tradicionalmente situado. 

O tradutor, hoje, é visto como um sujeito dotado de identidade(s) nova(s), que 

reescreve o texto de partida, transformando-o, fazendo-o crescer, sobreviver, como 

discutiremos mais adiante neste trabalho.  

No Brasil temos um processo de desenvolvimento dos estudos da tradução 

muito semelhante ao que aconteceu no mundo. E, para compreender melhor este 

processo, baseamo-nos num estudo proposto por Maria Paula Frota, que apresenta 

as publicações na área, por acreditarmos que este levantamento dá conta 

subliminarmente do histórico da disciplina no Brasil. 

Para se compreender o percurso teórico da teoria de tradução no Brasil, de 

acordo com Maria Paula Frota (2008), é preciso recuar a 1952, quando se deu a 

publicação do primeiro livro sobre tradução em nosso país, Escola de tradutores, de 

Paulo Rónai.  

E, segundo a autora (1990), décadas depois, “já nos anos 2000 são 

identificados outros dois livros: Byron no Brasil: traduções de Onédia Barboza, 

publicado em 1974, e A presença de Oscar Wilde na “bélle époque”, literária 

brasileira, de Gentil de Faria, publicado em 1988. 

Para Frota, somam-se 38 anos a partir do precursor Escola de Tradutores até 

o livro de Paes, treze livros, cinco coletâneas e um periódico que se manteve 
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durante um período de seis anos (p. 58). Em 1990, além do que se tinha de Paes, 

deu-se a publicação de Procedimentos Técnicos da Tradução, de Heloísa Barbosa. 

No ano de 1993 foram lançados mais quatro livros: As (in)fidelidades da tradução, 

de Francis Aubert; O poder da tradução, de John Milton; Poética da tradução, de 

Mário Laranjeira; e Tradução, desconstrução e psicanálise, de Rosemary Arrojo. 

Evidenciamos que os procedimentos técnicos de Barbosa estão bem 

vinculados a uma abordagem lingüística da tradução. Já a obra de Aubert, apesar de 

seu caráter lingüístico, já traz aspectos do funcionalismo dando uma dimensão ao 

fenômeno tradutório que não é só lingüístico, à medida que chega mesmo a 

apresentar o que denomina de condicionantes do ato tradutório (1993, p. 23). 

 A obra de Laranjeira, que aborda a tradução literária, propõe uma poética da 

tradução, estabelecendo uma abordagem, poderíamos dizer formalista, para a 

tradução literária e Arrojo (1999, p. 43) vem trazer uma nova abordagem para os 

estudos da tradução propondo, na sua obra intitulada: Oficina de Tradução – a teoria 

na prática, o caráter essencialmente criativo do processo de tradução vista como 

transformação. 

Ainda, segundo Frota, no ano de 1994, foi lançada uma revista do Centro 

Interdepartamental de Tradução e Terminologia (CITRAT) - TradTerm da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A referida Revista tem publicação 

anual e já aconteceu de ocorrer pelo menos duas em um mesmo ano. Esta 

publicação teve o papel de congregar pesquisadores e dar à tradução uma 

dimensão de maior relevância no campo dos estudos de linguagem. 

No período 1990 e 1996 aumentou significativamente o número de artigos e 

periódicos de diferentes áreas do conhecimento, além de multiplicarem-se os cursos 

de formação de tradutores, dado o crescimento de profissionais no mercado. 

A partir de 1996 é lançado o primeiro número da Cadernos de Tradução. Até 

o ano de 1999 a revista publicou quatro números anuais e a partir de 2000 tornou-se 

semestral. Hoje conta-se com dezoito números publicados e outros em processo de 

conclusão. Este é um momento de efervescência na área em que as abordagens de 

tradução ancoradas no pós-estruturalismo estão em pleno andamento. Publicou-se, 

no ano 2000, a revista ALFA uma edição especial dedicada à Tradução, 

desconstrução e pós-modernismo. 

É significativo ressaltar que, os estudos da tradução no Brasil, de forma geral, 

permeia por acentuada diversidade. Uma atividade de linguagem que opera na 
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diferença entre línguas, culturas, momentos históricos, subjetividades. Essa 

atividade faz convergir inúmeros campos do saber – dos mais antigos aos mais 

atuais, como a filosofia, a literatura, a etnografia, a psicologia e tantos outros. 

Em 2002, o número 13 da Gragoatá - Revista do programa de pós-graduação 

em Letras cujo nome “Lugares da tradução”. E em 2003, a DELTA, através de um 

número único, publica artigos que cobrem um vasto espectro das mais variados 

interesses da área. 

Percebemos, diante das informações aqui apresentadas, que a tradução foi 

encarada, a princípio, como uma tarefa eminentemente lingüística. Posteriormente, 

passou a ser vista a partir de uma perspectiva cultural. Com a teoria derridiana da 

denscontrução, essa percepção se amplia, pois há aspectos lingüísticos e culturais 

que interferem na tradução, contudo não se pode deixar de pensar na identidade do 

tradutor interferindo no processo de tradução e nas modificações que o tradutor 

efetua no texto com o qual trabalha. 

 

 

1.2. TRADUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E DESCONSTRUÇÃO 

 

 

 

Aprender a falar é aprender a traduzir: Quando a 
criança pergunta a sua mãe pelo significado desta 
ou daquela palavra, o que ela realmente quer é 
que traduza para a linguagem o termo 
desconhecido  

 

Octavio Paz, 2009, p. 9 

 

 

 

 A partir do que declara Octavio Paz, na epígrafe que introduz este 

subcapítulo, a tradução é uma prática comum e que se dá até mesmo nas línguas 

maternas, pois quando a criança está aprendendo sua língua de origem, 

constantemente pede auxílio à mãe para compreender o significado das palavras. 

Quando a mãe faz isso, geralmente não apresenta apenas uma palavra para o filho, 

mas várias que são correlatas a que ele pergunta. Neste sentido, a mãe atua como 

uma tradutora, oferecendo diversas possibilidades de significação numa mesma 
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língua. 

 Percebemos, a partir do que declara Paz (2009), que se numa mesma língua 

já ocorreu o processo tradutório com diferenciações, não seria possível, portanto, 

pensar na tradução entre línguas diferentes como um simples processo  de 

equivalência completa. O que há segundo Jakobson (1963, p. 65) é a equivalência 

na diferença, que por sinal, é o problema principal da linguagem.  

Diante do que foi colocado, este trabalho se compromete com a tradução e 

sua relação com a desconstrução. Importa mostrar o cruzamento entre estas que já 

vem sendo estudado no Brasil (CARVALHO, 1992; DERRIDA, 1975; 1998; 2001; 

2006; FERREIRA, 2002; 2006; 2007; OTTONI, 1998). Como Derrida (1998, p. 19) 

afirma a questão da desconstrução é do começo ao fim a questão da tradução. 

Entende-se, que foi através da tradução e de suas impossibilidades e incógnitas que 

foi pensado esse gesto de interpretação que aqui se nomeia como desconstrução. 

Pensar, numa perspectiva outra, a desconstrução é também pensar a tradução, ora 

traduzíveis ora intraduzíveis, ora necessárias e aplicáveis e ora necessariamente 

inapropriáveis.  

A desconstrução, como já dizia o próprio Derrida (1998, p. 22), “não é um 

método e não pode ser transformada em método”. O autor chega a questionar se a 

desconstrução “pode tornar-se uma metodologia da leitura e da interpretação, se ela 

pode deixar-se, assim, reapropriar e domesticar pelas instituições acadêmicas. O 

filósofo em questão problematiza as questões da desconstrução trazendo à tona a 

tradução, de tal forma que o problema de uma não deixa de ser o problema da outra. 

Ele parece falar do lugar em que se encontra o próprio tradutor, ao lembrar da 

impossível “tarefa do tradutor”. Não se trata de domesticar a desconstrução, 

submetendo-a ao domínio do outro, transformando-a em uma teoria de tradução, 

mas de problematizar a tradução e suas condições de possibilidade, levando em 

consideração o que traduzimos da desconstrução derridiana. 

 A relação que se estabelece entre a desconstrução e a tradução é de 

fronteira. A linha que as separa é tênue. A proximidade entre esses dois processos 

se evidencia, sobretudo, quando o tradutor se depara com uma situação de conflito 

entre as línguas obrigando-o a pensar, a decidir entre a necessidade e a 

impossibilidade de restituição do “mesmo”. É nesse momento que se instaura o 

intraduzível e que o tradutor se vê na condição de atuar sobre o texto extrapolando 

sua tarefa e agindo também como autor. Nesse momento, ele desconstrói o texto 
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“original”, modifica-o, transforma-o. Eis porque compreendemos que o intraduzível 

se configura como um dos motivos para pensarmos a contribuição da desconstrução 

para os estudos da tradução e para vermos esses dois processos como muito 

próximos.  

 É preciso lembrar que o sentido de intraduzível que adotamos aqui não é 

aquele da antiga temática literária, da superioridade do “original”. Consideramo-lo a 

partir do que se apresenta, por exemplo, em Marcos Siscar (2000, p. 59): 

 

Por intraduzível, entendo aqui o elemento perturbador da 
reapropriação de sentido que faz parte de toda a tradução; 
intraduzível é aquilo que perturba toda a nomeação, a passagem à 
língua realizada pelo processo tradutório. O elemento intraduzível diz 
respeito, portanto, ao nome e aquilo que dele se faz, com ele ou por 
ele, isto é em seu nome. 

 

 

Fala-se, ainda, no elemento, muitas vezes, perturbador da tradução, o 

intraduzível, também nomeado por Derrida como assinatura singular, ou, local onde 

se dá a alteridade absoluta do texto, como texto. Essa alteridade, na tradução, 

acontece de uma língua para outra como também no interior da mesma língua, ou 

seja, a questão do intraduzível está vinculada à questão da significação. O sentido 

depende da língua para se manifestar. Todavia, nem a língua se deixa decifrar 

plenamente. Assim, instaura o paradoxo ou ainda, como diz Ferreira (2007a, p. 121), 

os enigmas da tradução: 

 

O sentido é sempre dado numa rede de diferenciação. Se as línguas 
não se entregam ao absoluto da decifração, podemos dizer que não 
teremos uma traduzibilidade plena. O traduzir está sempre se 
fazendo numa economia das línguas envolvidas na tradução, 
comportando o que podemos designar como o paradoxo ou os 
enigmas da tradução.  

 

Acerca do caráter, muitas vezes, “impossível” das traduções, acrescentamos 

que nem no momento em que dizemos serem elas impossíveis, elas deixam de 

acontecer, “não por sua gravidade, mas devido à excessiva fugacidade com que o 

sentido adere a elas” (BENJAMIN, 2008, p. 80). Esse sentido do qual estamos 

tratando não está posto no chamado texto “original”, sendo difícil compreendê-lo, 

fixá-lo ou aderi-lo, usando um termo benjaminiano, até mesmo na língua de partida. 
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Quando um termo já é por si só complexo na língua de partida, como fazê-lo ser 

compreendido na língua de chegada?  Quando isso acontece no processo 

tradutório, dizemos que o tradutor se depara com algo que é da ordem do 

intraduzível e do impossível. Tais acontecimentos sempre permeiam a tradução e 

cada tradutor lidará de forma diferente, a depender do momento histórico, de sua 

identidade. Por isso, declaramos que a tradução é fugaz, não se toca, não se fecha. 

Apesar disso, em nome da sua sobrevivência, ela acontece.  

Ferreira (2007, p. 35), ao tratar desse tema, afirma:  

 

Não se pode deixar de lembrar que, mesmo nesse horizonte do 
impossível e do intraduzível, a tradução acontece. [...] Trata-se do 
enigma da tradução com o qual o tradutor tem de se haver na sua 
travessia, traduzindo e não traduzindo isso, récit-narrativa. O que 
está em jogo, portanto, é fazer o intraduzível traduzir-se e promover 
a sobrevivência de um récit, estando o tradutor no limite da sua 
própria língua e da outra, convivendo com o secreto de sua língua, 
com aquilo que é da ordem do acontecimento e do enigma. 

 

O intraduzível aponta para uma situação de aporia da tradução. No texto 

acima a autora aponta para o fato de que palavra récit-narrativa, já imprime desafios 

à tradução na própria língua francesa. É esse paradoxo e a tarefa árdua do tradutor, 

como dirá Júnia Barreto (DERRIDA, 2006, p. 8) a seguir, de traduzir palavras como 

esta, é que fazem instaurar nos tradutores de um modo geral, os sentimentos de 

esperança e angústia no a traduzir. Relembremos o livro Torres de Babel, do filósofo 

da Desconstrução, em que a tradutora afirma: 

 

Traduzir um texto que aborda e expõe os limites intransponíveis da 
tradução faz dessa tarefa um empreendimento bastante árduo, 
lembrando incessantemente ao tradutor sua capacidade de 
reproduzir a verdadeira intenção do texto original. Seja na tentativa 
de transpor as particularidades da língua, seja no desejo de resgatar 
a estética do texto em outra língua ou, ainda, na esperança de não 
destruir as diversas possibilidades de descobrir a escritura que se 
esconde na produção da escrita. Esperança e angústia diante do 
endividamento e da capacidade ou incapacidade de renovar o 
original, de permitir-lhe uma sobrevida. 

 

 

Traduzir a partir da desconstrução não é simplesmente transpor uma língua 

na outra, mas estar em dívida desde o recebimento do texto original, ou seja, a 
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dívida já vem intrínseca ao “original”. O tradutor, no seu labor com o texto do outro, 

também se endivida e no embate com o texto, ele o transforma.   

Assim, o tema deste trabalho abrange uma discussão sobre o poder da 

transformação, no texto traduzido, vista como constitutiva da tradução. Atenta para 

seu caráter muitas vezes “impossível”, em virtude da existência de um significado, 

dito, transcendental: “o qual, em si mesmo, em sua essência, não remeteria a 

nenhum significante, excederia à cadeia de signos, e não mais funcionaria, ele 

próprio, num certo momento como significante (DERRIDA, 2001, p. 26). 

O tradutor, por sua vez, dotado de um gesto idealizador, anseia por atribuir a 

uma palavra o mesmo significado do chamado original. E, esta idealização se 

configura na relação entre significado e significante e ao mesmo tempo na 

separação entre os mesmos, que se exerce em nome da transparência na 

linguagem e da fidelidade, na tradução (FERREIRA, 2007, p. 36). A problemática se 

dá na fronteira presente entre os signos, já mencionados, e da sua separação, 

colocando o tradutor diante de um conflito: “situação de dívida, de devolver o que 

devia ter sido dado” (DERRIDA, 2006).  

Diante deste conflito está o tradutor. Sabe da sua obrigação em ter que 

devolver o sentido anterior, do “original”, mas está envolvido numa situação primeira 

e também conflituosa: o problema da nomeação. Siscar (2000, p. 59) já dissera 

anteriormente da existência de um elemento que perturba toda a nomeação e que 

este diz respeito ao nome e o que dele se faz, com ele ou por ele, isto é em seu 

nome.  

Portanto, pensando numa tradução que não abarca aquela traduzibilidade 

pura, transparente e única é que damos crédito aos escritos derridianos. Derrida 

(1999, p. 62) já falava numa tradução que pratica a diferença entre significado e 

significante. O autor lembra do caráter transformador da tradução:    

 

Nunca os textos traduzidos dizem o mesmo que o original. Sempre 
ocorre algo novo. Inclusive, e sobretudo nas boas traduções. Há 
transformações que correspondem, de um lado, à transmissão em 
um contexto cultural, político, ideológico diferente e que fazem com 
que “o mesmo texto”-não existe um mesmo texto, inclusive o original 
não existe em si mesmo-, inclusive no interior da mesma cultura, 
tenha efeitos diferentes. De outra forma, a melhor tradução deve 
transformar a língua de chegada, quer dizer, ser ela mesma escritura 
inventiva, e assim transformar o texto. 
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Pode-se inferir, a partir do que declara Derrida, que a transformação acontece 

mesmo nas ‘boas’ traduções, e são boas porque tem como tarefa transformar a 

língua de chegada, inventado-a, fazendo-a crescer. Ela aparece dando uma nova 

roupagem ao texto inicial, tranformando-o em outro texto. 

Por exemplo, nem refletindo acerca do texto sagrado, o mesmo comportaria 

uma única tradução. As várias versões da Bíblia reforçam a idéia de que a tradução 

dá conta de uma transformação no texto original. Na “Carta a Pamáquio”, de São 

Jerônimo (1995, p. 16), sobre os problemas da tradução, o tradutor Aires A. 

Nascimento discute como ocorrem algumas alterações no texto de chegada: 

 

[...] por outra parte, algumas alterações feitas ao teor da carta de 
Epifânio, ainda que de pouca monta, como Jerônimo procuraria 
demonstrar, corriam o risco de serem consideradas como desvios 
intencionais, a não ser que ele próprio quisesse admitir 
desconhecimento de língua (confissão humilhante e não verdadeira). 
Jerônimo teria suprimido expressões que convinham menos à 
dignidade das relações a manter entre os dois bispos. As 
comunidades latinas que liam a versão na sua língua e não em grego 
interpretariam os factos de maneira diferente da que o original 
pressupunha. 

 

Essa passagem mostra que desde a Idade média já se pensava nas 

modificações que ocorriam na tradução, mesmo que os termos usados para aludir a 

esse fenômeno fossem outros, a saber: “desvios intencionais” ou mesmo, 

“desconhecimento da língua”. Vê-se, portanto, que o caráter transformador da 

tradução já era pensado. Há que se esclarecer, porém, que apesar desta 

constatação, ocorrem, na tradução, tentativas de “chegar” ao “sentido”, se é que 

existe o sentido, dito original das palavras ou expressões pelo tradutor. E, pensando 

neste e na sua tarefa, é que lembramos das palavras de Benjamin (2008, p. 79) 

quando diz: “redimir na própria a pura língua, exilada na estrangeira, liberar a língua 

do cativeiro da obra por meio da recriação- essa é a tarefa do tradutor”. 

Isso posto, a concepção de linguagem adotada aqui se fundamenta na própria 

concepção de linguagem vista em Derrida (2004, p. 69): 

 

Que a linguagem original, natural etc., nunca tivesse existido, nunca 
tivesse sido intacta, intocada pela escritura, que sempre tivesse sido 
ela mesma uma escritura. O filósofo assume em sua reflexão, uma 
discussão que fará em torno da suposta ciência da “escritura”, 
nomeada gramatologia. 
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  E, como teorizamos na nossa investigação, nos comprometemos com os 

conceitos de Jacques Derrida (1982), no que tange à tradução como transformação, 

“que é como numa escritura, não uma tradução no sentido de transcrição, é uma 

escritura produtiva que é chamada pelo original”. É também como dissera Octávio 

Paz (1971, p. 45): “todos os textos são originais porque cada tradução é distinta. 

Cada tradução é, até certo ponto, uma invenção e assim constitui um outro texto”. 

 Esta teorização de que falamos acima, de enxergarmos na tradução um texto 

modificado, se comparado ao texto de partida se reflete na forma que concebemos a 

tradução, tradução como transformação, e se justifica na maneira pela qual 

interpretamos as traduções de Mark Strand, Elizabeth Bishop, Thomas Colchie e 

John Nist e servem de fundamento para as análises dos textos por nós 

selecionados. Ressaltamos que a escolha por essa perspectiva teórica-derridiana- e 

não outra se deu por conta de enxergarmos nas propostas de Derrida uma visão 

mais ampla da linguagem e dos estudos da tradução. Em especial, por ele propor 

um repensar sobre a relação estabelecida entre o tradutor e a língua, entre o 

tradutor e o nome, além de enfatizar a diversidade fundada na, simples, sem ser 

simplista, “tarefa do tradutor”. 

 

 

1.3 TRADUÇÃO E INTERVENÇÃO DO TRADUTOR 

 

 

Na leitura, na escrita, na tradução, há 
sempre algo que transborda da 
intervenção do sujeito. 
 

   Ferreira, 2007, p. 38 

 

 

 A partir do que declara Élida Ferreira, na epígrafe que introduz esse texto, 

não há tradução sem a intervenção de um sujeito, pois na leitura, na escrita ou 

mesmo na tradução, existe algo que transborda da intervenção de outrem. Essas 

nuances são de suma relevância para discutirmos o processo da intervenção do 

tradutor na tradução que deixa, no texto traduzido, sua marca.  
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 Essa, aliás, é a hipótese de nossa pesquisa e a partir da qual pretendemos 

analisar os poemas drummondianos traduzidos para a língua inglesa. A análise de 

poemas apresentada a seguir no capítulo, evidenciou marcas da subjetividade do 

tradutor no texto traduzido, pois, ao reescrever, existe uma manipulação ou mesmo 

futura transformação deste, como afirma Lefevere e Bassnet (apud FROTA, 2000, p. 

267). 

A tradução é, claro, uma reescritura de um texto original. Toda 
reescritura, qualquer que seja sua intenção, reflete uma certa 
ideologia e uma poética e, enquanto tal, manipula a literatura, de 
modo que ela funcione, em uma dada sociedade, de determinada 
maneira. 

 

 Compreendemos, à luz do pensamento dos autores anteriormente citados, 

que a reescrita se manifesta refletindo as ideologias do tradutor e refletindo a 

poética, uma vez que o tradutor manipula o texto de partida, manipula a literatura na 

sua tarefa de traduzir. Por isso defendemos a ideia de que o tradutor, ao traduzir, faz 

emergir dele “o novo” e talvez até “o não mencionado” e nos propomos a discutir 

mais profundamente essa questão. Para tanto, partimos da concepção de que o 

tradutor não é visto como um mero transcritor, ele participa do processo tradutório 

fazendo inferências suas e assumindo, diante do texto “original”, uma dívida 

impagável, assim como declara Derrida: “A tradução tornar-se a lei, o dever e a 

dívida, mas dívida que não se pode quitar” (2006, p. 25). 

 O tradutor além de devedor ele transforma o texto do outro. Como tentamos 

demonstrar, traduzir mais do que transferir, é transformar: “transformar uma língua 

em outra e um texto em outro”, não restituindo nem tampouco copiando o original, 

mas fazendo-o crescer, sobreviver, como afirmou num dado momento na história, 

Jacques Derrida (2006, p. 46). O tradutor, nesta perspectiva, atua como um receptor 

endividado desde o momento em que estabelece contato com o texto “original” para 

traduzi-lo. E, na tradução essa dívida nunca será paga, pois o débito começa com o 

próprio autor do texto “original” e é repassado para o tradutor que, na sua própria 

tradução, também é devedor.  

 Acerca dessa questão, Derrida diz: “E se o original chama um complemento, 

é que na origem ele não estava lá sem falta, pleno, completo, total, idêntico a si. 

Desde a origem do original a traduzir, existe queda e exílio”. Inferimos a partir daí 

que desde o começo, lá na feitura do texto “primeiro”, já existiram perdas na 

tradução e que em um texto figurativo como o poema, pensamos ser difícil encontrar 
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uma correspondência exata, encontrar o mesmo metro, igual ordenamento das 

palavras etc., é impossível, encontrar o chamado “original”. Assim, recai para o 

escritor o trabalho de suplementar a significação das palavras, abrindo-as a uma 

maior gama de interpretações porque “a tradução é transposição poética. O que ela 

libera, a “linguagem pura”, nós teremos que interrogar depois”.  

Ao se debruçar sobre essas questões vinculadas à linguagem, a significação, 

Derrida (1971, p. 96) com a desconstrução, que em muito se compara à tradução, 

vai nos dizer que desconstruir não é sinônimo de desarticular, desfazer, demolir. 

Entendemos ser assim também o que compete à tradução. Todavia, o teórico, 

concebe a desconstrução “como algo que transcenda a singularidade do texto”. Para 

Derrida, a desconstrução “não escapa à iteração e, portanto, à transformação, à 

tradução”. Se aplicarmos estes princípios à tradução de poemas, a questão se torna 

ainda mais complexa, pois diferentemente de outros textos, estes estão muito mais 

suscetíveis a interpretações diversas. Similarmente, em cada tradução os tradutores 

atribuirão sentidos outros às suas traduções.  

Otávio Paz (2009, p. 9) já fazia menção do que pontuamos anteriormente, a 

saber, a problemática questão da difícil tarefa de traduzir. O mesmo explica que o 

fenômeno da tradução começa ainda enquanto crianças, no momento em que se 

aprende a falar: “Aprender a falar é aprender a traduzir: quando a criança pergunta a 

sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que ela realmente quer é que 

traduza para a sua linguagem o termo desconhecido”. A tradução, neste caso, 

acontece no interior da mesma língua e a transformação, nesse caso, está regulada 

de um texto (da mãe) por outro (da criança), de uma língua por outra. Há uma 

interação entre a língua do tradutor e a do texto “primeiro”.  

Diante dessas ponderações, percebemos que “cada texto é único, e 

simultaneamente, é a tradução de outro texto” [...] “nenhum texto é inteiramente 

original, porque a própria linguagem é uma tradução”. Sendo assim, a interpretação 

que chegamos é: ao invertermos o pressuposto anterior, “todos os textos são 

originais porque cada tradução é distinta, e assim, “cada tradução é, até certo ponto, 

uma invenção e assim constitui um texto único” (2009, p. 10-11).  

Assim, ao analisarmos as transformações ocorridas desde o texto ora dito 

“original”, até as suas respectivas traduções, por mais de um tradutor, atentamos 

mais precisamente às questões vinculadas às intervenções feitas pelos tradutores 

escolhidos, pois se pensarmos que ao traduzir espera-se o sentido “mesmo” do 
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“original” e que já no “original” este não está guardado, garantido, supõe-se um 

processo de transparência da língua.  

É na própria escrita do “original” que o autor, sem ter plena consciência, já é 

devedor da sua própria língua. A complexidade do sentido se dá desde o texto 

original quando o tradutor intervém na língua, até o texto traduzido. Na passagem do 

texto “original” para o texto traduzido, na tradução, incide a intervenção de um 

sujeito, produzindo diferenciação, transbordamento, transformação.  

A partir do recorte teórico que fizemos acerca da tradução, de como esse 

processo era compreendido e como passou a ser visto após a teoria da 

desconstrução, a qual destaca o papel do tradutor e a interferência deste no 

processo tradutório, é que faremos no capítulo seguinte uma análise teórico-

comparativa dos poemas de Carlos Drummond de Andrade e suas respectivas 

traduções efetuadas por quatro tradutores. Esperamos com essa análise 

compreender como se processa essa intervenção do sujeito tradutor no processo 

tradutório na tradução de poemas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 ELIZABETH BISHOP, MARK STRAND, JOHN NIST E THOMAS COLCHIE  

TRADUZEM DRUMMOND 

 

 

 

"Ninguém banha-se duas vezes no mesmo rio”. 

Heráclito de Éfeso 

 

 

 O pensamento do filósofo grego, Heráclito, posto como epígrafe deste 

capítulo, alude ao processo de transformação que ocorre quando uma pessoa se 

banha em um rio. Segundo ele, nem a pessoa é a mesma ao entrar novamente no 

rio, nem este último é o mesmo, pois ambos se modificam.  Compreendemos que 

algo similar ocorre no processo de tradução, ou seja, o texto de chegada não é 

idêntico ao texto de partida e nem este é idêntico a si mesmo (DERRIDA, 2006), pois 

os textos se modificam, se transformam com o passar do tempo e de acordo com o 

olhar de quem sobre eles se debruçam. Sendo assim, no processo de tradução, nem 

o produto final pode ser visto como “fiel” ao texto “original” nem o “original” é idêntico 

a si. 

 Diante de tais considerações, ponderamos que a tradução pode ser vista 

como processo de transformação, uma vez que os tradutores modificam o texto 

“original”, fazendo-o crescer (BENJAMIN, 2001; DERRIDA, 2006).  Assim sendo, em 

nossa pesquisa, cujo objeto de estudo são as traduções feitas para a língua inglesa 

sobre os poemas de Drummond, buscamos pontuar essas modificações realizadas 

pelos tradutores. Para tanto, fizemos um levantamento de quais poemas tinham sido 

traduzidos e quais profissionais tinham feito tais traduções e por meio desse 

levantamento chegamos ao trabalho efetuado por Elizabeth Bishop, Mark Strand, 

Thomas Colchie e John Nist. 

Elizabeth Bishop é uma americana com fortes ligações com o Brasil, viveu no 

Rio de Janeiro e em Ouro Preto. Ela é, também, um dos nomes mais importantes da 
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moderna poesia americana. Publicou vários poemas, várias obras como The Map e 

The Man-Moth, North & South — A Cold Spring e foi muito premiada no Brasil e no 

mundo, sendo a primeira mulher a receber o prêmio internacional Neustadt de 

Literatura - e continua sendo a única pessoa de nacionalidade americana a ter 

recebido tal prêmio. Como tradutora de Drummond, ela se destacou não só por ter 

vivido no Brasil, como por ter trocado cartas com o poeta nas quais discutiam as 

traduções que ela efetuara (1995, p. 45). 

Strand, além de escritor e tradutor, tem um longo percurso na academia como 

professor, tendo atuado em algumas universidades americanas dentre as quais 

podemos mencionar Columbia, Princenton, Harvard e a University of Iowa. É autor 

de 09 (nove) livros de poemas, incluindo Blizzard of One, ao qual foi atribuído o 

prêmio Pulitzer, em 1999 e é tradutor de milhares de volumes de poemas. Ele já 

lecionou na Universidade de Chicago e, desde 2006, é professor de Literatura e de 

Escrita Criativa (Creative Writing) da Universidade de Colúmbia, New York. Como 

tradutor de Drummond, publicou o livro Looking for Poetry (2002) que reúne uma 

coleção dos poemas de Drummond e de Rafael Alberti. 

John Nist se destaca como tradutor drummondiano, uma vez que é o mais 

antigo tradutor de obras de Drummond, praticamente pode-se dizer que é quem 

introduz a obra de Drummond nos Estados Unidos. Nist é autor da obra por ele 

organizada In the Middle of the Road (1965), a qual contém sessenta e três poemas 

drummondianos traduzidos para língua inglesa e da obra The Modernist Moviment in 

Brazil, que trata do Modernismo brasileiro sob o ângulo da poesia. Em The Beloit 

Poetry Journal Nist apresenta, para o Inglês, 13 (treze) poemas traduzidos do poeta 

itabirano, os quais representou Drummond em seus mais variados modos e fases.  

Como dito anteriormente a escolha dos poemas se deu, a partir da obra 

Traveling in the family, que dá conta de um significativo grupo de renomados 

tradutores de Drummond, com a exceção de John Nist que não está incluso na 

mencionada obra, mas que é tradutor relevante na nossa pesquisa. A referida obra é 

uma edição em homenagem ao poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade. Este 

é reconhecido, no mencionado livro, como um dos mais importantes autores latino-

americanos do século. Mais precisamente, um dos mais significativos poetas da 

década de 1920 (COLCHIE; STRAND, 1986, p. ix). Além deste livro, consultamos 

Looking for Poetry (2002), de Mark Strand, e a publicação on-line do The Beloit 
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Poetry Journal, lançado na primavera de 1962, o qual contém 13 (treze) traduções 

de poemas de Drummond realizadas por Nist. 

A obra Traveling in the family é de grande relevância, primeiro por apresentar, 

em larga escala, significativa parte dos escritos drummondianos na Língua Inglesa. 

O livro em questão traz uma seleção dos poemas de Drummond, autor que 

contribuiu para definir o marco do Modernismo no Brasil e atravessou a América 

Latina. A edição deste livro inclui uma Introdução, feita por Thomas Colchie, editor e 

também tradutor do livro citado, que avalia o lugar de Drummond na Moderna 

Literatura Brasileira, além de trazer para os leitores informações biográficas do poeta 

homenageado.  

Dando continuidade a seu texto, Colchie exemplifica, através de recortes 

feitos das poesias de Drummond, aspectos que caracterizam a poética do autor 

homenageado, relembrando, por exemplo, da importância das poesias que estão 

presentes na obra citada e que são notadamente relevantes para a nossa análise. 

Essa obra contempla textos que foram criados desde 1928, passando por 1930, 

1934 e vão até os anos 1940. Na nossa seleção, nós optamos por estes quatro 

momentos, a saber, momentos iniciais da poética drummondiana. 

Colchie comenta que Drummond reconstrói poesias e os temas recorrentes 

são: casa, família, amigos, impacto social, experiência amorosa, poesia dele mesmo, 

atividades divertidas e visão da existência. Segundo esse estudioso, o poeta 

itabirano, reúne, ou mesmo, organiza uma obra de sua autoria, intitulada Antologia 

pessoal, publicada em 1962, com os temas já mencionados. É esta obra, que, em 

seu ponto de vista, se caracterizou como um meticuloso relançamento das poesias 

de Drummond, fazendo com que o poeta se tornasse a maior influência moderna, no 

que diz respeito à poesia, no Brasil (COLCHIE; STRAND, 1986, p. ix).   

Para Strand (2002, p. 4), o poema mais famoso do poeta itabirano é “No meio 

do caminho/In the Middle of the Road”, um dos primeiros a ser criado por Drummond 

e o primeiro a ser traduzido por Nist, o qual integra o grupo de poemas aqui 

estudados. Em relação a este poema, é interessante pensar na ousadia e coragem 

de Drummond na década de 1922 ao produzir um texto literário a partir da repetição 

constante de um mesmo verso.  Esse fato inquietou-nos ao analisá-lo devido à 

simplicidade e notória repetição com que os versos foram criados. A partir daí 

começamos a imaginar como seriam as traduções deste texto em especial. 
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Esperaríamos o que das traduções? De que forma os tradutores traduziriam este 

poema?  

A princípio, pensávamos encontrar traduzidos alguns poemas, que assim 

como “No meio do caminho” nos despertavam maior interesse. No entanto, ao longo 

da nossa pesquisa nos deparamos com a questão da identidade do tradutor no 

processo de tradução, que se manifesta desde a escolha do que traduzir até no 

como traduzir. Ou seja, os poemas escolhidos pelos tradutores nem sempre eram os 

que esperávamos encontrar traduzidos. Além disso, o levantamento realizado 

evidenciou diferenças entre as traduções de um mesmo poema. Assim, a partir do 

estabelecimento desse parâmetro, limitamo-nos à análise teórico - comparativa de 

traduções de oito poemas, quais sejam: ‘Seven-sided poem’, ‘Don’t kill yourself’, 

‘In the Middle of the Road’, ‘Quadrille’, ‘Childhood’/ ‘Infancy’, ‘Dawn’, ‘Itabiran 

Confession/ ‘Itabiran’s Confession’, ‘Souvenir of the Ancient world’.  

  Para cada poema, são apresentados trechos escolhidos considerados 

relevantes, em conformidade com o objetivo geral deste trabalho que é fazer uma 

investigação acerca da tarefa do tradutor a partir da análise dos textos “originais” de 

Carlos Drummond de Andrade. Os trechos selecionados são analisados teórico-

comparativamente, levando em conta a tradução efetuada, por mais de um tradutor, 

atentando para a intervenção destes profissionais na tradução, considerando a 

tradução como transformação. 

Convém mencionar que as análises aqui feitas estão agrupadas segundo as 

categorias de transformação efetuadas no processo tradutório, as quais observamos 

no decorrer da nossa investigação, quais sejam: sonoridade e efeito de sentido, 

escolha vocabular, sintaxe e estilística e a língua de Drummond.   

 

 

2.1 SONORIDADE E EFEITO DE SENTIDO 

 

 

Antunes (2009, p. 13), ao estudar a questão dos poemas, a partir dos 

pressupostos de Pound, declara que tais escritos, como a literatura de um modo 

geral, é a linguagem carregada de sentido em seu mais alto grau.  Para fazer com 

que esse grau máximo de sentido seja alcançado, os poetas costumam recorrer ao 

ritmo e ao som, à criação de imagens simbólicas e ao uso inusitado e lúdico das 
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palavras. Ressalta, porém, a intensidade do uso da sonoridade nos textos literários 

em forma de verso. 

Há que se pontuar, porém, que a questão do ritmo é muito peculiar a cada 

língua. A esse respeito, Matthews (1966, apud ANTUNES, 2009, p. 70) tece o 

seguinte comentário: 

 

O ritmo é provavelmente o único traço de uma língua estrangeira que 
nós nunca poderemos aprender a ouvir puramente. O ritmo e seu 
significado se encontram nas profundezas de nós mesmos. Eles são 
absorvidos nos hábitos do corpo e nos usos da voz junto de nossos 
aprendizados mais básicos de nós mesmos e do mundo. O ritmo 
forma a sensibilidade, torna-se parte da personalidade; e o senso de 
ritmo de um indivíduo é modelado de uma vez por todas em sua 
língua materna. 

 

 

A partir do pensamento de Matthews, podemos declarar que Drummond 

possui um estilo próprio de escrita, um ritmo que lhe é próprio, que advém de sua 

língua materna, de suas vivências. Desse modo, no processo de tradução o tradutor 

tenta recuperar esse ritmo e tenta devolvê-lo na sua língua, que por sua vez, possui 

também um ritmo próprio. No entanto, não conseguem devolver esse ritmo na sua 

totalidade e, muitas vezes, nessa tentativa é criado um efeito de sentido diferente 

daquele observado no texto “original”. 

Esse fenômeno foi constatado nos poemas estudados, cuja análise 

procederemos doravante, tomando como base alguns trechos destacados. 

No Poema de sete faces3 as questões vinculadas ao aspecto da sonoridade 

são vistas como demonstramos a seguir: 

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Quando eu nasci, um anjo torto  
Desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! Ser gauche 

na vida.  

 
When I was born, one of the crooked  

angels who live in shadow said: 
Carlos, go on! Be gauche in life. 

 
When I was born, one of those crooked 

angels who live in shadow said:  
Go on, Carlos, be gauche in life. 

 

Na tradução do primeiro terceto do texto de Drummond, verificamos duas 

modificações nos escritos de Strand. A primeira é que ele transforma um terceto 

numa quadra. No momento em que ele opta por alterar o número de versos do 

                                                 
3
 Poema “Poema de Sete Faces”/ “Seven-Sided Poem” (cf. Anexo I, p. 87-89). 
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poema ele já começa a dar ao seu texto uma “nova roupagem” e outro ritmo. Essa é 

a forma com que Strand se apropria dos escritos de Drummond. Ele, o tradutor, 

amplia seu texto, se apropria dele e o torna produto desta apropriação “mais ou 

menos respeitosa do outro” (SISCAR, 2000, p. 68). Dizemos isto em virtude da 

tarefa do tradutor, o qual acrescenta no texto traduzido algo da sua apropriação.   

E, levando em conta a apropriação e também o que diz respeito ao processo 

de transformação, entenderíamos que este, pode estar exemplificado de diferentes 

formas, origens. Por exemplo, pode-se levar em consideração a sonoridade 

presente nas traduções. Na primeira estrofe, Strand se apropria de uma estrutura 

que se comparada à de Bishop, causa efeitos rítmicos diferentes. Strand opta por 

“Go on, Carlos!”, ao passo que Bishop opta por “ Carlos, go on”. O interessante 

neste verso não é tratar apenas da inversão dos termos mantida pelos tradutores, 

que num primeiro momento da leitura pareceu-nos tão simples, mas atentarmos 

para o efeito de sentido criado depois. Strand opta por uma frase obedecendo o 

padrão e Bishop ao optar por “repetir” a estratégia textual operada por Drummond, 

quebra com a sintaxe da frase e seu ritmo.  

Percebemos, particularmente, nesta situação, que a significação não está 

exclusivamente no significante e o que existe é uma pregnância entre forma e 

conteúdo. Este aspecto é de grande importância para o estudo da tradução de 

poesia. 

Jakobson (1963, p. 72) já chama atenção para este respeito, conforme lemos 

a seguir: 

 

Em poesia, as equações verbais são elevadas à categoria de 
princípio construtivo do texto. As categorias sintáticas e morfológicas, 
as raízes, os afixos, os fonemas e seus contribuintes (traços 
distintivos) - em suma, todos os constituintes do código verbal - são 
confrontados, justapostos, colocados em contigüidade de acordo 
com o princípio da similaridade e de contraste, e transmitem assim 
uma significação própria. A semelhança fonológica é sentida como 
um parentesco semântico. O trocadilho, ou, para empregar um termo 
mais erudito e talvez mais preciso, a paranomásia, reina na arte 
poética; quer esta dominação seja absoluta ou limitada, a poesia, por 
definição é intraduzível.  

 

A sonoridade, por exemplo, é um efeito criado em cada língua e em cada 

tradução. Ao mesmo tempo em que a tradução pratica a diferença entre os dois 
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signos lingüísticos, ela impõe ao tradutor uma busca de adequação ao original. É 

esta diferença que responde pela heterogeneidade do sentido. 

É isso que está em questão na inversão sintática apresentada pelos 

tradutores, conforme se destaca nos trechos mencionados abaixo do Poema de sete 

faces4. 

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração 
 

 
Universe, vast universe, 
if I had been named Eugene 
that would not be what I mean 
but it would go into verse 
faster. 
 
Universe, vast universe, 
My heart is vaster. 
 

 
World, wide world  
If my name were Harold  
It might be a rhyme,  
but no answer. 
 
World, wide world, 
My heart is bigger Than you are. 
 

 

 

Refletir sobre o processo da tradução, pensando na sonoridade, no ritmo, na 

rima, na seqüência primeira dos fatos traz à tona a difícil tarefa do tradutor. Sendo 

Assim, faz-se relevante entender os conceitos destes recursos sonoros, quais 

sejam: a rima “é a semelhança de sons entre palavras que se localizam no fim ou no 

meio de versos diferentes” (MESQUITA, 2007, p. 693) e que o ritmo de uma poesia 

é “que determina a melodia fundamental e indispensável na estrutura de um verso 

ou poema” (IDEM) para que possamos entender o labor dos tradutores.  

Como se nota nos versos citados anteriormente, quando Mark Strand traduziu 

o verso sete do poema de Drummond, marcou sua produção, optando pelo nome 

“Harold” para rimar com “world”. O lugar da rima foi o mesmo utilizado por 

Drummond e o resultado da combinação feita “world/Harold” foi bastante próxima 

daquela estabelecida pelo poeta “Rai(mundo)/mundo”. Ou seja, a figura de 

harmonia (aliteração) é percebida acima, no momento em que repete fonemas em 

palavras simetricamente dispostas (BECHARA, 2009, p. 643).  

O recurso parece ser evidenciado nos dois pares sonoros utilizados acima por 

Drummond e Bishop. O efeito de sonoridade criado com as duas combinações 

imprimiu ritmo aos versos e, isso fez com que fosse modificada a estrutura da frase. 

Bishop posiciona a rima em lugar diferente do de Drummond. A palavra “mundo” de 

Drummond se faz presente na própria palavra “Raimundo”. Bishop opta por rimar 

                                                 
4
 Poema “Poema de Sete Faces”/ “Seven-Sided Poem” (cf. Anexo I, p.87-89). 
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“Universe” com “Eugene” que ressoa com “mean”, que aparece no próximo verso. 

Strand, como explicado no parágrafo acima, escolhe rimar “Harold” com “World”. 

Assim, tanto Bishop quanto Strand marcam os seus escritos com um estilo próprio e 

notadamente diferente.  

É verdade também que ambos os tradutores optam pelo aumento no número 

de versos. A quintilha drummondiana é transformada em sextilha e septilha 

causando um efeito de sonoridade bem diferente daquele do texto de partida. Talvez 

devido ao fato mencionado anteriormente, os tradutores estudados primaram pelo 

mecanismo de compensação, devolvendo o mesmo recurso sonoro, aliteração. 

Entretanto, utilizando consoantes diferenciadas: Drummond usa o “m”, Bishop utiliza 

o “v” e Strand opta por “w”.  

Efeito semelhante se observa no fragmento abaixo do poema “No meio do 

caminho5, com a aliteração, algo da ordem da sonoridade e efeito de sentido está 

em movimento na passagem:  

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
No meio do caminho tinha uma 
pedra 
Tinha uma pedra no meio do 
caminho 
Tinha uma pedra no meio do 
caminho 
No meio do caminho tinha uma 
pedra. 

 
In the middle of the road there was a 
stone 
there was a stone in the middle of 
the road 
there was a stone 
in the middle of the road there was a 
stone. 
 

 
In the middle of the road there was a 
stone 
there was a stone in the middle of 
the road 
there was a stone  
in  the middle of the road there was a 
stone. 
 

 
 

Está marcante em toda a estrofe acima que na versão drummondiana há 

repetição da consoante bilabial oclusiva “m”. Esse fenômeno denomina-se 

aliteração, ou seja, uma figura de linguagem que consiste em fazer a repetição de 

sons consonantais idênticos ou semelhantes em um verso ou em uma frase. A 

utilização deste recurso por Drummond imprime ritmo à frase, pois a repetição deste 

som anasalado que é produzido com o fechamento dos lábios, ou seja, com uma 

obstrução labial, pode aludir ao empecilho criado como uma pedra no “Meio do 

caminho”. 

 Nas traduções supramencionadas, os tradutores recriam a repetição desse 

som consonantal com os significantes “road/ stone”. Os tradutores mantém a 

                                                 
5
 Poema “No meio do caminho”/ “In the middle of the road” (cf. Anexo II, p. 90). 
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estrutura repetitiva, embora de forma diferenciada, usando, entretanto, o par sonoro 

já mencionado e não mais o jogo alinhado por Drummond com a consoante “m” 

presente em grande parte da estrofe do poeta, inscrevendo a diferença no texto 

traduzido. 

   Concluímos, pois, acerca do tópico “Sonoridade e Efeito de sentido”, que a 

questão sonora impõe ao tradutor a tarefa de “recriar” o mesmo efeito de sentido 

usando a outra língua. O que verificamos é que este efeito de sentido pode ocorrer 

de maneira diferente na outra língua, uma vez que lidamos com significantes 

diferentes. Assim, o processo de tradução está inscrito na língua, na forma como 

discorremos nela e sobre ela. Por mais que reflitamos sobre “dizer o mesmo”, nunca 

diremos o mesmo na tradução. E, se pensarmos, por exemplo, na tradução de 

poesia notaríamos que questões estéticas, sintáticas, estilísticas, sonoras precisam 

ser levadas em conta na tradução, em virtude da relevância desses elementos para 

a forma e atribuição de sentido a tais textos. 

 

 

2.2 ESCOLHA VOCABULAR 

 

 

Chega mais perto e contempla as palavras 
Cada uma 
Tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 
 
Carlos Drummond de Andrade (2008, p. 85) 

 

 

 

O trecho do poema de Drummond, usado como epígrafe nesta secção trata 

das várias faces que uma palavra aparentemente neutra pode ter. É uma 

neutralidade aparente, porque segundo Otávio Paz (1971, p. 517) “Cada palavra 

encerra certa pluralidade de significados virtuais; E no momento em que a palavra 
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se associa a outras para constituir uma frase, um destes sentidos se atualiza e volta 

e se atualiza predominantemente” (cf. 2009, p.14)6. 

Em se tratando da tradução, essa pluralidade se significados virtuais também 

se manifesta na escolha vocabular. A opção do tradutor por usar um termo e não 

outro demonstra sua forma de ver o mundo, demonstra a interferência da sua 

identidade no processo tradutório, a sua leitura principalmente.  

Percebemos em nossa investigação que o próprio Drummond faz escolhas de 

vocábulos muito singulares, recorrendo a termos que na própria língua portuguesa 

suscitam diferentes sentidos. Isso por si só já torna a tarefa do tradutor ainda mais 

complexa, pois como poderia o tradutor devolver esses múltiplos sentidos, 

instaurados na própria língua do poeta, no texto que traduz? Aqui cabe mais uma 

referência à nossa epígrafe, pois se uma palavra em sua língua de origem comporta 

“mil faces”, como esperar que o tradutor consiga devolvê-las na sua plenitude no 

texto de chegada? 

Talvez essa gama de sentidos que um vocábulo pode ter na língua de partida 

explique as diferentes escolhas de palavras feitas pelos tradutores aqui estudados, 

em grande parte dos poemas, que constituem o corpus desse estudo sobre os 

quais, discorreremos a seguir. 

Observemos o que ocorre no Poema de sete faces7, acerca da escolha 

vocabular, o que os tradutores fazem: 

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres  
A tarde talvez fosse azul,  
Não houvesse tantos desejos.  

 
The houses watch the men, 
Men who run after women. 
If the afternoon had been blue, 
There might have been less desire. 

 
The houses look out on men 
Chasing after women. 
If the afternoon were blue 
there might be less desire. 

 

 

No verso “As casas espiam os homens”, as traduções de Bishop e Strand 

são envolvidas por escolhas de significantes bem distintos. A palavra “espiar” na 

própria língua portuguesa já imprime desafios à tradução. A tradução no interior da 

mesma língua torna-se complexa e as diferenciações ocorrem diante de dificuldades 

                                                 
6
 “ Cada palabra encierra cierta pluralidad de significados virtuales; em El momento em que La 

palabra se asocia a otras para constituir uma frase, uno de estos sentidos se actualiza y se vuelve 
predominante”. 
7
 Poema “Poema de Sete Faces”/ “Seven-Sided Poem” (cf. Anexo I, p. 87-89). 



39 

 

como estas. Há ambivalência no verbo “Espiar”, que também em português, quer 

dizer espreitar, olhar às escondidas ou simplesmente olhar. A simplicidade e a 

riqueza na língua de Drummond confere aos seus escritos uma marca própria, um 

estilo   

É possível compreender situações desta natureza no momento em que 

Bishop opta pelo uso do significante “watch” (assistir) ao contrário de Strand, que 

encontra na palavra “look out” (cuidado, olhar às escondidas, espreitar, espiar) o 

significado desejado. Assim, a diferença entre “watch” e “look out” é que “watch” 

terá o sentido de espiar se colocado como na expressão “watch and warn”. Ao 

passo que a expressão “look out” usada por Strand, significa dizer que já demonstra 

que a língua não dá conta deste fechamento. Por isso, existe a “variabilidade”. 

Todavia, se não há sinonímia perfeita no interior da própria língua o que dirá de uma 

língua à outra? 

Associada à questão vocabular, nesta passagem, deve-se atentar para a 

fragmentação da sintaxe, particularmente a pontuação. A versão drummondiana 

apresenta uma sintaxe fragmentada, comum na linguagem do poeta. Os tradutores, 

ao traduzir o trecho em questão, fazem, somente, criar efeitos de significação 

diferentes dos criados pelo original, numa tentativa constante de reposicionar o 

chamado “original”, reeditando-o. 

No segundo verso “Que corre atrás de mulheres” tanto em Bishop quanto 

em Strand notamos a presença de estruturas diferenciadas. O tradutor usa o verbo 

“chase” que traz a ideia de perseguir, de caça (MICHAELLIS, 1961, p. 45). Trabalha, 

na verdade, com a expressão “chasing after” imprimindo a noção de correr atrás, 

perseguição ou caça (COLLINS, 1991, p. 52) buscando, necessariamente, 

rememorar a ideia presente no verso drummondiano e Bishop opta por usar “run 

after” que dá a ideia de “correr atrás”. O sentido do “run after” se distancia da ideia 

de perseguição ou caça estabelecida pelo poeta e lembrada por Mark Strand. Essas 

duas possibilidades de tradução mostram o modo como cada tradutor agiu para 

traduzir na língua de chegada uma expressão coloquial e idiomática.  Evidenciam 

diferentes olhares sobre a língua e confirmam nossa hipótese sobre a interferência 

do tradutor. 

Assim, entendemos durante a análise, que há dispersão do sentido já no 

próprio texto em português e as ações dos tradutores diante disto demonstram como 

os tradutores tentam “solucionar” esse impasse, uma vez que esses buscam abarcar 
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a variação de sentido que se pode ler em português numa tentativa singular de 

apropriação.   

Esta mesma questão também pode ser observada no poema Não se mate8 

como se observa a seguir: 

 

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Carlos, sossegue, o amor  
é isso que você está vendo: 
hoje beija, amanhã não beija,  
depois de amanhã é domingo  
e segunda-feira ninguém sabe  
o que será. 

 
Carlos, keep calm, love 
is what you're seeing now: 
today a kiss, tomorrow no kiss, 
day after tomorrow's Sunday 
and nobody knows what will happen 
Monday. 
 

 
Carlos, calm down, Love 
is what you are seeing: 
a Kiss today, tomorrow no Kiss, 
the Day after tomorrow is Sunday 
and nobody knows what Will happen on 
Monday. 
 

 

 
Logo na primeira estrofe e verso do poema, Drummond faz uso do vocábulo 

“sossegue”, que dentro do contexto do poema, subtende-se que tenha o sentido de 

“tenha paciência”. A tradução de sossegar segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 

5432) é: “por em sossego, sem grande agitação, aquietar-se, acalmar-se, serenar-

se; tirar a preocupação, tranquilizar-se; passar bem, ter sossego, descansar, dormir; 

morrer depois de muito sofrimento, descansar; tornar-se pacato; adormecer, dormir”. 

Ou seja, o dicionário citado traz consigo inúmeras definições para este verbo 

aparentemente tão simples de compreender. Diante disso, as opções encontradas 

pelos tradutores foram “calm down” e “keep calm”, expressões que incitam “o 

mesmo”, mas que são diferentes.  A primeira é um phrasal verb mais comumente 

usado, ao passo que a segunda expressão, o uso é menos comum.  

Ambas as traduções, devolvem, com dívida, uma ideia que desde o início, já 

era heterogênea. Dizemos isso em virtude do verbo sossegar abarcar um grande 

volume de conceituações, ou seja, ser heterogêneo lá na “origem” com Drummond. 

Como se vê, pensar tal verbo na própria língua do poeta já demanda enxergar os 

vários sentidos que podem ser conferidos ao verbo em questão. E, por conta disto, 

as escolhas feitas pelos tradutores também variam.   

Para ilustrar mais uma vez a questão da Escolha vocabular temos, no poema 

Não se mate,9
 o seguinte: 

 

                                                 
8
 Poema “Não se mate”/ “Don’t kill yourself” (cf. Anexo III, p. 91-93). 

9
 Poema “Não se mate”/ “Don’t kill yourself” (cf. Anexo III, p. 91-93). 
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Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Inútil você resistir 
ou mesmo suicidar-se. 
Não se mate, oh não se mate, 
reserve-se todo para  
as bodas que ninguém sabe  
quando virão,  
se é que virão.  
 

 
It’s useless to resist  
or to commit suicide. 
Don’t kill yourself. Don’t kill yourself! 
Keep all of yourself for the nuptials 
Coming  nobody knows when, 
that is, if they ever come. 
 

 
It’s useless to resist 
or to commit suicide. 
Don’t kill yourself. Don’t kill yourself. 
Save all of yourself for the wedding 
though nobody knows when or if 
It Will ever come. 
 

 

A palavra “bodas”, no contexto cultural brasileiro, por exemplo, transmite o 

sentido de núpcias, “aniversário de casamento”, “bodas de ouro ou prata” 

(HOUAISS, 2001, p. 124). Está-se falando de tempo de relação matrimonial, não 

para qualquer aniversário. O que Strand fez foi optar por uma palavra de sentido 

próximo, como “wedding”, por exemplo, e Bishop por outra, a saber: “nuptials”. O 

primeiro termo, segundo o Dicionário Collins Cobuild (1991, p.1480), é usado para 

designar tanto uma cerimônia de casamento como a recepção oferecida pelos 

noivos a seus convidados e o segundo é usado como a cerimônia de celebração do 

matrimônio. Esses dois vocábulos aparentemente denotam o mesmo sentido e 

foram utilizados pelos tradutores que buscavam “o sentido primeiro”. Contudo, esse 

suposto sentido não tem como ser devolvido na sua totalidade.  

São produzidos, entretanto, outros significados pela tradução uma vez que 

nem a leitura nem a tradução tem como atividade proteger os significados “originais” 

de um autor (ARROJO, 1999, p. 24). “O sentido” de “bodas”, não foi protegido, 

antes foi ressignificado. 

Vejamos agora outra estrofe que contempla, ainda, o poema “No meio do 
caminho”10: 
 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Nunca me esquecerei desse 
acontecimento 
na vida de minhas retinas tão 
fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio 
do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do 
caminho 
no meio do caminho tinha uma 
pedra. 
 

 
Never should I forget this event 
in the life of my fatigued retinas.  
Never should I forget that in the 
middle of the road 
there was a stone  
there was a stone in the middle of the 
road 
in the middle of the road there was a 
stone. 

 
I’ll never forget this event  
In the lifetime of my tired eyes.  
I’ll never forget that in the middle of 
the road 
there was a stone 
there was a stone in the middle of the 
road. 
In the middle of the road there was a 
stone. 

 

                                                 
10

 Poema “No meio do caminho”/ “In the middle of the road” (cf. Anexo II, p. 90). 
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No trecho em que Drummond fala em “Na vida de minhas retinas tão 

fatigadas” e Strand em “In the lifetime of my tired eyes”, a palavra “retinas” na 

acepção do dicionário Houaiss (2001, p. 1234), quer dizer: “membrana que recobre 

a face interna do olho e que contém células capazes de conectar os sinais 

luminosos; A faculdade da visão”. Vale ressaltar que essa consulta ao dicionário 

deu-se pela necessidade de investigarmos o sentido “primeiro” da expressão 

“retinas tão fatigadas” e as traduções: “tired eyes” e “fatigued retinas”. Bishop 

optou por deixar o vocábulo “retinas” inalterado, rememorando “o mesmo” sentido 

dado em Drummond, a saber: membrana sensorial que alinha o olho e funciona 

como um instrumento imediato da visão que recebe a imagem pela lente e a 

converte em química e sinais nervosos que chegam ao cérebro através do nervo 

óptico. 

Segundo o Merriam Webster Dictionary- online “retinas” é: “The sensory 

membrane that lines the eye, is composed of several layers including one containing 

the rods and cones, instrument of vision by receiving, converting it into chemical and 

nervous signals which reach the brain by way of the optic nerve”. No entanto, Strand 

faz a escolha por “eyes” que segundo o mesmo dicionário, é: “a specialized light-

sensitive sensory structure of animals that in nearly all vertebrates, most arthropods, 

and some mollusks is the image- forming organ of sight; especially: the nearly 

spherical usually paired hollow organ of sight in vertebrates that is filled with a  

jellylike material, is lined with a photosensitive retina, and is lodged in a bony orbit in 

the skull” (http:www.merriam-webster.com/dictionary/eyes). 

O uso metonímico da língua abre para pensarmos, por exemplo, nos 

diferentes termos para o vocábulo “retinas”, usado por Drummond.  Mostra-nos, 

com isso, as várias possibilidades de tradução. Os tradutores aqui mencionados não 

esgotaram as diversas possibilidades de tradução, pois poderíamos ter ainda a 

expressão ‘In the lifetime of my so exhausted eyes’. É outra possibilidade, não 

superior as anteriormente citadas, pois não teríamos nunca uma que transpusesse a 

outra, haja vista que como o próprio Derrida (1982) falou, se “há língua”,“ há 

pluralidade da língua”, marcando a “diferença lingüística inscrita na língua” 

(DERRIDA, 1982, p. 134-164). A língua é plural e as opções são infinitamente 

variadas. 

Até o presente momento, discutimos a questão da escolha vocabular a partir 

de trechos dos poemas selecionados. Essa questão, entretanto, em certos poemas, 
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se evidencia até na opção feita pelos tradutores para os títulos dos poemas 

drummondianos. Vejamos mais detalhadamente o poema “Infância”. A tradutora 

Elizabeth Bishop, por exemplo, ao traduzir esse poema, opta pelo significante 

“Infancy”, para nomear este poema, ao passo que o tradutor John Nist prefere outro, 

“Childhood”.  

Pode-se mencionar, a partir do texto de Drummond, que o poeta itabirano ao 

escolher o vocábulo “Infância” como título de seu poema, denuncia o que, talvez, 

queira abordar nesses versos, a saber, a rememoração dos momentos de meninice, 

a infância, os instantes em que pode perceber o mundo nas ações mais simples no 

convívio familiar. Devemos ressaltar, porém, que não era preocupação do poeta 

demarcar em seus versos uma etapa cronológica (1999, p. 24), vale ressaltar, 

entretanto, que essa é uma possibilidade de interpretação. 

Quando Bishop escolhe o vocábulo “Infancy”, em relação á pronúncia e a 

escrita, essa palavra se aproxima daquela escolhida por Drummond, a saber 

“Infãncia”. Contudo, há que se pontuar que, em inglês, “Infancy” é um termo 

referente à criança que está no período de “engatinhar”- toddlers ou mesmo infants- 

crianças. O dicionário Merriam- webster on-line (2010) também traz conceitos 

similares para o termo “Infancy”, a saber: “o início ou o primeiro período da 

existência; o status legal de um infante”.   

Não há praticamente diferença de sentido entre os termos ora discutidos-

“Infancy”/ “Childhood”. Contudo, nos parece interessante discutir essa escolha 

vocabular da tradutora Bishop, porque numa primeira leitura, temos a impressão de 

que ela tenta se aproximar do texto “original”. Nist optou por “Childhood” que parece 

ter, no seu teor, um sentido mais geral que contemple o período de tempo lembrado 

por Drummond. Bishop não o fez dessa forma. No entanto, a sua tradução não se 

torna inaceitável por isso. Muito pelo contrário, ela só revela que o processo de 

tradução envolve perdas e, acréscimos. E os tradutores tentam, muitas vezes,  

compensar essas perdas no mesmo verso, na mesma estrofe ou um pouco mais 

adiante.    

Além disso, devemos considerar que as diferentes escolhas vocabulares 

efetuadas por Bishop e Nist, no tocante ao poema “Infância”, confirmam o que diz 

Zelina Beato (2004, p. 162) em “Identidades e suas impossibilidades” quando a 

mesma declara que a identidade é uma “possibilidade de uma nomeação a partir da 

presença de si, na possibilidade de se dizer eu”. As escolhas vocabulares dos 
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tradutores revelam sua presença, seu eu no texto do outro, sua leitura e apropriação 

do texto do outro. Quando Bishop opta por “Infancy”, em seu título, sua identidade, 

seu eu que tenta ser o mais próximo possível do “original” se revela. É a tradutora 

endividada querendo quitar sua dívida por meio do uso de um termo que na 

pronúncia e na escrita em muito se aproxima do que estava lá no texto “primeiro”. 

Vejamos essa questão no trecho seguinte, ainda em relação ao poema 

Infância11: 

 
Drummond Tr. Bishop Tr. Nist 

 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
Olhando para mim: 
_ Psiu... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro...que fundo!  
 
 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 

 

 
My mother stayed sitting  and sewing  
watching me:   
Shh – don’t wake the boy. 
She stopped the cradle when a mosquito had lit 
and gave a sigh… how deep! 
Away off there my father went riding 
through the farm’s endless wastes.  
 

 
My mother kept sitting and sewing 
looking at me: 
-  Shhh… Don’t wake the baby. 
Then at the cradle where a mosquito 
whined. 
And she sighed... how deeply! 
 
 
Far away my father rode 
In the endless brush of the farm.  

 

 

A escolha vocabular no trecho acima é muito interessante. O “menino” que 

dorme, por exemplo, para Bishop é um “boy”, não um “baby boy”.  Essa escolha 

vocabular denuncia a opção feita pela tradutora uma vez que ao optar por “Infancy” 

ela parece demonstrar uma visão de infância como período cronologicamente 

fechado. Se essa era a sua visão, pensamos que outro termo possível seria “baby”, 

no lugar de “boy”.  Por conseguinte, a escolha de Nist por “baby” reflete coerência 

com o período de vida que ele adota desde a escolha do seu título. Ressaltamos, 

contudo, que isso não torna uma tradução melhor que outra, apenas evidencia as 

diversas possibilidades de tradução, em virtude das escolhas que podem ser feitas 

pelos tradutores. Vale ressaltar que o termo “menino”, escolhido por Drummond, 

segundo o dicionário Aurélio online, em português, significa: “tratamento familiar, 

afetuoso, dado a pessoas do sexo masculino, ainda que adultas”. Todavia, para o 

poeta essa palavra não se remete a uma criança ou mesmo a um bebê, mas parece 

tratar de uma figura do sexo masculino. 

Vejamos mais outro trecho, no poema Aurora12, no qual observamos a 

questão da escolha vocabular: 

                                                 
11

 Poema “Infância”/ “Infancy/ “Childhood’’ (cf. Anexo IV, p. 94-95) 
12

 Poema “Aurora”/ “Dawn” (cf. Anexo V, p. 96-98). 
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Drummond Tr. Strand Tr. Nist 

 
Tudo era irreparável 
Ninguém sabia que o mundo ia acabar 
(apenas uma criança percebeu mas ficou 
calada), 
Que o mundo ia acabar às 7 e 45. 
Últimos pensamentos! Últimos telegramas! 
 

 
Everything was a total wreck. 
Nobody knew that the world was going 
to end 
(only a child did but kept it quiet), 
That the world was going to end at 7:45. 
Last thoughts! Last telegrams! 

 
Everything was beyond repair. 
Nobody knew the world was going to end 
(only a child guessed it but kept silent), 
That the world was going to end at 7:45. 
Last thoughts! Final telegrams! 

 

 

No primeiro verso desta estrofe Drummond fala de algo que seria 

“irreparável”, ao pensarmos nesse significante, na própria Língua Portuguesa, 

melindramos no campo da significação. O sentido de “irreparável”, para o poeta, 

talvez seja o que é difícil de ter conserto; que não se pode reparar, restaurar; 

irremediável (HOUAISS, 2001). Vemos em Strand a escolha pelo vocábulo “wreck” 

enquanto que Nist opta por “repair”. Segundo o Webster’s New World Dictionary 

(1966, p. 1687) a palavra Wreck” tem como definição algo parecido com o que não 

tem mais jeito para fazer; alguma coisa que está arruinada, destruída e “beyond 

repair” traz consigo algo impossível de ser restaurado, consertado13.  Essas opções 

distintas, mas sinônimas, são comuns na tradução, onde há uma espécie de 

seleção, de filtragem face ao leque de opções proveniente da língua. Ademais, 

essas escolhas, efetuadas pelos tradutores aqui citados, só confirmam o nosso 

ponto de vista de que não há na língua de chegada uma correspondência única e 

exata em relação ao texto de partida. 

 

 

                                                 
13

 (rec), n. [ME]. wrec, wrecke; Anglo-Fr. Wrec, wrech/ Anglo-N. wrec. 1. Goods or wreckage cast 

ashore after a ship wrec. 2. a) the disabling or destruction of a ship by any disaster of navigation; 
shipwreck. b) a ship that has been broken or destroyed by any disaster or navigation. 3. the remains 
or anything that has been destroyed or badly damaged. 4. a person in very poor health. 5. a wrecking 
or being wrecked; destruction; ruin. v.t. 1. To cause the wreck of; destroy or damage badly. 2. to tear 
down; dismantle( a building, etc.). 3. to bring to ruin or disaster; overthrow; thwart; defeat. 4. to destroy 
the health or physical soundness of. v.i. 1. to be wrecked; suffer damage, destruction, or ruin. 2. to be 
a wrecker. 
Repair tem como definição (ri-pâr’), v.t. 1. to put back in good condition after damage, decay, etc.; 
mend; fix. 2. to renew; restore; revive: as, repair one’s health. 3. to amend; set right; remedy: as, 
repair the mistake. 4. to make amends for; make up for; compensate for ( a wrong, injury, etc.). n. 1. 
the act, process, or work of repairing. 2. usually in p.l. an instance, piece, or result of repairing. 3. the 
state of being repaired, or fit for use: as, the car was kept in repair. 4. state with respect to repairing: 
as, the house is in bad repair (p. 1233). 
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As diversas possibilidades de tradução para um determinado termo revelam a 

pluralidade de significados existente na língua. Ao optar por um termo dentre de um 

leque de possibilidades que uma língua oferece ao tradutor e não por outro, o 

tradutor evidencia com isso sua forma de ver o mundo, demonstra a interferência da 

sua identidade no todo do processo de tradução. Quando um tradutor opta por 

“wreck” e não por “beyond repair”, “infancy” e não “childhoood”, entre tantos 

outros exemplos discutidos em nossa investigação, revela a sua seleção, a forma de 

ver o mundo, sua intervenção no processo tradutório. 

A questão identitária merece significativa atenção no momento em que 

entendemos que a escolha de cada termo, o respeitar ou não a sequência vocabular 

observada no texto primeiro, coaduna com o que diz Zelina Beato (2004, p.162) em 

“Identidades e suas impossibilidades” quando a mesma declara que a identidade é 

uma “possibilidade de uma nomeação a partir da presença de si, na possibilidade de 

se dizer eu”. As escolhas dos tradutores revelam sua presença, seu eu no texto do 

outro.     

Percebemos em nossa investigação que até mesmo Drummond faz escolhas 

por vocábulos que imprimem dificuldades à tradução. E, os tradutores desde a 

leitura do texto de origem já são levados a mergulhar nessas dificuldades. Pensar 

então isso por si só já torna a tarefa do tradutor ainda mais complexa, devido aos 

múltiplos sentidos que um vocábulo pode ter na língua de partida.   

No poema Confidência do Itabirano14, a seguir, observa-se que no tocante às 

escolhas tradutórias, vemos:  

Drummond Tr. Colchie Tr. Nist 

 
Alguns anos vivi em Itabira. 
Principalmente nasci em Itabira. 
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 
Noventa por cento de ferro nas calçadas. 
Oitenta por cento de ferro nas almas. 
E esse alheamento do que na vida é 
porosidade. 

 

For many years I lived in Itabira. 
Basically I come from Itabira. 
That’s why I’m sad, proud- ironclad. 
Ninety percent iron in the sidewalks. 
Eighty percent iron in the soul. 
And this detachment from whatever 
in life is porous and communicative. 

 

 

 

For several years I lived in Itabira. 
First of all, I was born in Itabira. 
That’s why I’m sad, proud: made of iron. 
Ninety percent iron in the sidewalks. 
Eighty percent iron in the souls. 
And this alienation from everything in 
life that is open and talkative. 

 

                                                 
14

 Poema “Confissão de itabirano”/ “Itabiran’s Confession”/ “Itabiran Confession”(cf Anexo VI, p.99-
100) 
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No terceiro verso da estrofe acima Drummond fala sobre características que 

lhe pertencem, quais sejam: “triste, orgulhoso, de ferro”. Dizemos isso em virtude 

de ter sido ele que viveu em Itabira e que tem como traços peculiares, esses acima 

declarados. Nas traduções encontramos “sad, proud – ironclad” e “sad, proud – 

made of iron”. Percebemos, entretanto, que nos dois primeiros adjetivos, os 

tradutores “coincidiram” nas escolhas. Todavia, não queremos dizer com isso que as 

escolhas foram as “mesmas”, haja vista que cada tradutor pode atribuir sentidos 

diferentes para esses significantes dentro das múltiplas possibilidades de sua língua. 

Além disso, não acreditamos também que haja um único sentido preso à palavra 

que se deseja traduzir, pois como diz Derrida (1998, p.78) em se tratando da 

significação existe sempre uma “brecha”, uma “fenda”, um “rastro”, uma 

possibilidade. Então, quando os tradutores, utilizam dos, aparentemente, mesmos 

vocábulos, esses não diriam as mesmas coisas. E se pensarmos na qualidade dada 

por Drummond a si mesmo, a saber: “de ferro” e nas suas traduções, quais sejam: 

“ironclad”; “made of iron” são visivelmente opções diferentes e que confirmam que 

as palavras não possuem um único e exclusivo sentido.  

No último verso desta estrofe percebemos em Drummond uma característica 

dada ao “alheamento” da vida. Ele caracteriza esse alheamento, esse alienamento 

da vida como algo poroso, que tem brechas. Segundo o Dicionário Houaiss (2001, p. 

157) a conceituação deste vocábulo é: “ato ou efeito de alienar-(se); alheação, 

alheamento, alienamento”. O significante “detachment” utilizado por Nist, segundo o 

dicionário Merriam Webster quer dizer “the action or process of detaching: 

separation”. Ele difere do optado por Colchie “alienation”: a withdrawing or 

separation of a person or a person's affections from an object or position of former 

attachment: Estrangement, Alienation…from the values of one's society and family.  

Esses diferentes termos usados por Strand e Nist apenas confirmam que a língua é 

heterogênea, diversificada e, por isso, oferece ao tradutor várias possibilidades de 

tradução, não um caminho único. 

Vejamos em outra estrofe ainda do mesmo poema15 um pouco mais da 

escolha vocabular feita pelos tradutores: 

 

 

                                                 
15

 Poema “Confissão de itabirano”/ “Itabiran’s Confession”/ “Itabiran Confession”(cf Anexo VI, p.97). 
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Drummond Tr. Colchie Tr. Nist 

A vontade de amar, que me paralisa o 
trabalho, 

vem de Itabira, de suas noites brancas, 
sem mulheres e sem horizontes. 

 
E o hábito de sofrer, que tanto me 
diverte, 
é doce herança itabirana.  

 

The aching for love that frustrates my 
work 

also comes from Itabira: from its nights 
without women or horizon. 
And that habit of suffering which so 
humors me 
is a pure Itabiran legacy. 

 

The will to love, which paralizes my 
work, 

comes from Itabira, from its womanless,  
horizonless, White nights. 
And the habit of suffering, so full of 
distraction, 
is a sweet heritage from Itabira. 

 

 

 

No primeiro verso desta estrofe Drummond fala numa “vontade de amar, que 

me paralisa o trabalho”. Os tradutores trabalham com as versões: “The aching for 

love, that frustrates my work” e “The will to Love, which paralizes my work”. A 

dificuldade de tradução se dá pela necessidade de chegar ao sentido do termo 

“vontade” utilizado por Drummond. O poeta escolhe um vocábulo abstrato para falar 

de algo que o mesmo anseia em ter e expressá-lo em outra língua demanda um 

pouco mais de cuidado com o sentido. Nas traduções temos as seguintes 

suposições de sentido: a primeira como “a dor de (o) amar (or) que frustra o meu 

trabalho” e a segunda como: “a vontade de amar que paralisa o meu trabalho”. 

Vocábulos diferentes, mas com sentidos muito próximos. A ideia foi relançada pelos 

tradutores no tocante às individualidades que temos enquanto sujeitos que se 

assujeitam a uma língua, a uma cultura, a uma norma gramatical, a um simples 

verso de um poema.  

 Ao analisarmos, por exemplo, a ironia nos versos de Drummond: “E o hábito 

de sofrer, que tanto me diverte,/ é doce herança itabirana”, vemos nas traduções 

do vocábulo divertir palavras como “so humors me” ou mesmo “full of distraction”. 

Notamos, com essas escolhas, o quão difícil é chegarmos a pelo menos um sentido. 

E, é relevante que esse seja, pelo menos, interessante aos olhos de quem traduz. 

 

 

2.3 SINTAXE E ESTILÍSTICA DRUMMONDIANA 

 

 

A sintaxe é uma ferramenta essencial para o manuseio satisfatório das 

múltiplas possibilidades que existem para combinar as palavras e orações. Em se 

tratando de Drummond, a sintaxe se apresenta como livre, fragmentada, sem muito 
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apego às regras, às rimas. Uma sintaxe que atendia ao projeto literário do estilo de 

época vigente, o Modernismo, o qual propunha a criação de uma literatura nacional, 

digna de ser exportada e livre do apego às formas clássicas tão valorizadas pelo 

Parnasianismo, movimento literário veementemente combatido pelos autores 

modernistas. 

A língua portuguesa (do poeta) se comparada à língua inglesa (dos 

tradutores), possui uma sintaxe diferente. Geralmente, em ordem direta, as orações 

em língua portuguesa são compostas pelos termos essenciais (sujeito e predicado) 

e termos acessórios (que completam o sentido do sujeito, do objeto).  Na língua 

inglesa, por sua vez, não observamos certas construções comuns em língua 

portuguesa como a questão das orações sem sujeito, com sujeito inexistente, 

indeterminado ou oculto. Podemos até encontrar, mas é raro, pois nessa língua o 

mais comum é o sujeito vir marcado na sentença. 

Desse modo, os tradutores ao lidarem com os poemas de Drummond, se 

depararam com construções sintáticas específicas da língua portuguesa e do 

período literário em que o poeta em questão escrevia, a saber, o Modernismo. Um 

dos ideais desse movimento era o não uso de rimas, preferência por versos livres e 

sintaxe fragmentada.  

Vejamos como os tradutores lidaram com as questões da sintaxe no Poema 

de sete faces16:  

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
O bonde passa cheio de pernas: 
Pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, 
pergunta meu coração. 
 
Porém meus olhos 
Não perguntam nada. 
 

 
The trolley goes by full of legs: 
White legs, black legs, yellow legs. 
My God, why all the legs? 
my heart asks. But my eyes 
ask nothing at all. 
 

 
The trolley passes full of legs: 
White, black, yellow legs. 
My God, Why all the legs? 
my heart asks. But my eyes 
Ask nothing. 
 

 

Na terceira estrofe do poema anteriormente mencionado e se encontra aqui 

destacada, é percebida uma transformação nas traduções. Drummond dá 

velocidade ao poema ao deixar de usar vírgulas, por exemplo, para separar os 

adjetivos ligados ao substantivo “pernas”. Ele prima por uma estrutura na 

                                                 
16

 Poema “Poema de sete faces”/ “Seven-sided Poem” (cf. Anexo I, p.87-89). 
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construção do verso, que relembra um pouco da História da Literatura vivida na 

época. 

Ele dá velocidade ao texto ao pensar no bonde. Isso nos recorda o 

Modernismo brasileiro vivido na época. A estética simultaneísta como fonte de 

certos procedimentos estilísticos específicos com a falta de pontuação, por exemplo.  

Drummond escreve “Pernas brancas pretas amarelas”, ao passo que nas 

traduções estudadas Bishop traz “White legs, black legs, yellow legs” e Strand faz 

a opção por “ White Black yellow legs”.  

Strand tentou se aproximar do texto drummondiano mantendo a ausência das 

vírgulas, indicando, com isso, que todos os adjetivos referem-se ao vocábulo “legs”. 

Percebemos, então, que a ausência dos sinais de pontuação não se constituiu em 

algo relevante, ou seja, não comprometeu a compreensão do sentido do poema pelo 

leitor em língua inglesa.   

A estrutura criada por Strand demonstra que o que não se faz relevante, no 

exato momento, é seguir as normas sintáticas da língua inglesa. Mesmo porque em 

poesia existem algumas liberdades dadas aos escritores e, no caso em questão, aos 

tradutores. O efeito de sentido, a sintaxe fragmentada, criados com isso é, 

necessariamente, o que importa agora. A velocidade drummondiana é percebida e 

relançada. Agora com uma outra cara, com um outro jeito. 

Acontece outro fato significativo contemplado nos versos da estrofe acima. A 

solução encontrada pelos tradutores em questão foi desmembrar duas estrofes do 

poema original condensando-as apenas em uma. Bishop, em especial, talvez 

buscando resgatar um pouco da velocidade perdida com a utilização das vírgulas, 

tenha optado por aumentar o número de versos. Essas diferentes formas de traduzir 

revelam os diferentes estilos de cada tradutor, enquanto um modifica mais a 

estrutura do texto, o outro opta por fazer menos alterações.  

Diante dessas alterações na estrutura do texto, inferimos que os tradutores 

também alteram possíveis sentidos que poderiam estar lá no “original”, pois o valor 

poético do verso decorre de suas relações com o ritmo, com a sintaxe, com as 

sonoridades, com o sentido das palavras. 

  Observemos então como se deu o processo de tradução envolvendo as 

questões de sintaxe. No poema Não se mate17, encontramos: 

                                                 
17

 Poema “Não se mate/“Don’t kill yourself” (cf Anexo III, p. 91). 
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Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Carlos, sossegue, o amor  
é isso que você está vendo: 
hoje beija, amanhã não beija,  
depois de amanhã é domingo  
e segunda-feira ninguém sabe  
o que será. 
 

 
Carlos, keep calm, love 
is what you're seeing now: 
today a kiss, tomorrow no kiss, 
day after tomorrow's Sunday 
and nobody knows what will happen 
Monday. 
 

 
Carlos, calm down, Love 
is what you are seeing: 
a Kiss today, tomorrow no Kiss, 
the Day after tomorrow is Sunday 
and nobody knows what Will happen on 
Monday. 
 

 

 

No terceiro verso da versão drummondiana o sujeito se apresenta como 

oculto, pois não está materialmente expresso no verso analisado. Vale ressaltar que 

na Língua Portuguesa temos não só este tipo de sujeito mas também o 

indeterminado, além de oração sem sujeito. Assim, em “hoje beija”, por exemplo, a 

identificação se faz, neste caso, com a presença do sujeito em outro verso da 

mesma estrofe “Carlos sossegue o amor”. 

Entretanto, na Língua Inglesa, não acontece, com facilidade, ter variação do 

tipo de sujeito nem tão facilmente oração sem a presença do mesmo. Vê-se, diante 

disto, que a solução encontrada pelos tradutores foi alterar primeiramente o aspecto 

morfossintático: transforma-se o verbo “Kiss” em um substantivo “a kiss”, 

interferindo, de certa forma,  no significado da sentença, conferindo assim um outro 

sentido à frase e numa atitude de compensação, talvez, diante de dificuldades como 

esta, os tradutores “devolvem” o possível na tradução.  

Em Bishop a expressão utilizada foi colocar o advérbio “today” antecedendo o 

artigo indefinido “a” como em: “today a Kiss” ao contrário de Strand que escolhe 

inverter os termos da expressão acima: “a Kiss today”. Se levarmos em conta 

apenas a mudança na sintaxe, ou seja, transformar verbo em substantivo, feita pelos 

tradutores analisados, já teríamos uma situação de conflito para a tradução, pois já 

ocorreu uma transformação. Lembremo-nos de que Drummond usa um verbo, beijar, 

e os tradutores optaram por usar um substantivo, mudando, com isso, a ênfase que 

se dá no verso em estudo. Bishop enfatiza o advérbio “today” e Strand enfatiza a 

expressão “a Kiss”.  

Ao mesmo instante, no quarto verso em Bishop e terceiro em Strand parece 

que Bishop buscando reestabelecer a mesma métrica de Drummond, opta por 

descartar o uso do artigo definido “the” ao mesmo instante em que suprime o verbo 

to be (is), organizando de forma diferenciada a sintaxe do poema. Ela modifica 
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consideravelmente a forma do texto. A supressão do artigo em Bishop é jogada na 

sequência para tornar a opção consistente. 

Ao mesmo instante, neste mesmo verso, a tradutora em questão passa para o 

leitor a ideia de que dia após dia e amanhã é domingo (como se estivesse falando 

de quão rápido o tempo passa). O sentido se relaciona também ao fato de que hoje 

beija, mas depois não se sabe o que será.  

Nessa amostragem, contudo, relembrando os versos “the day after 

tomorrow is Sunday” e “day after tomorrow’s Sunday” notar-se-á claramente uma 

diferença sintática das línguas envolvidas. Bishop omitiu o artigo definido “the” além 

de fazer a abreviação do nome com o verbo “to be”. Em geral, na Língua Inglesa, a 

forma “contrata” é feita do pronome com o verbo.  

Esta questão está presente no poema Infância18, assim vê-se:  

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Nist 

 
Meu pai montava a cavalo, ia para o 
campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé. 
Comprida história que não acaba mais. 
 
 

 
My father got on his horse and went to the 
Field. 
My mother stayed sitting and sewing. 
My little brother slept. 
A small boy alone under the mango trees, 
I read the story of Robinson Crusoe, 
the long story that never comes to an end. 

 

 
My father mounted and rode to the 
fields. 
My mother sat sewing at home. 
My little brother slept. 
Alone, a boy among mango trees, 
I read the story of Robinson Crusoe. 
A long story that never ends.  

 

 

Na versão drummondiana, do mesmo verso, o sujeito apresenta-se como 

oculto, porque no verso anterior ele menciona o sujeito da ação indicada pelo verbo 

ler: “Eu sozinho menino entre mangueiras”. Os dois tradutores optaram por enfatizar 

os sujeitos dos versos “Eu sozinho menino entre mangueiras/ lia a história de 

Robinson Crusoé”. Onde em Drummond tínhamos a ênfase no pronome pessoal 

“Eu” que estava sozinho em Bishop temos a ênfase no “small boy” e em Nist no 

vocábulo “Alone”; onde o  sujeito  era oculto “lia”, nas traduções, tornou-se explícito, 

“I read”.  

Percebemos a partir da estilística drummondiana, de sua sintaxe fragmentada 

(pontuação) que, na verdade, os tradutores procuram recuperar, na tradução, aquilo 

que o poeta omitiu. Esses primaram pelo uso da frase direta e uma pontuação 

“amarrando” o sentido das palavras e conferindo ao texto leituras também possíveis.   

Passemos a análise do poema Quadrilha19 cujo trecho está transposto mais 

abaixo. O título em Inglês “Quadrille” traz segundo o Dicionário Merriam Webster 
                                                 
18

 Poema “Infância”/ “Infancy”/ “Childhood” (cf Anexo IV, p 94-95). 
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traduções interessantes a respeito desta dança. A primeira tradução a entende 

como: “a four –handed variant of ombre popular especially in the 18th century” e a 

outra como uma quadrilha (dança), “made up four upo f Five or six figures chiefly in 

6/8 and 2/4 time”.  Segundo a Enciclopédia Brittanica Online (2011), a significação 

deste vocábulo é muito próxima da “Quadrilha” entendida aqui no Brasil. Desde a 

significação do termo, percepção do nome, que é uma dança de quatro pares, que 

existe a troca dos mesmos. 

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Nist 

 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que 
amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa 
para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou 
para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. 
Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história. 

 
John loved Teresa who loved 
Raymond 
Who loved Mary who loved 
Jack who loved Lily 
Who didn’t love anybody. 
John went to the United 
States, Teresa to a convent 
Raymond died in an accident, 
Mary became an old maid, 
Jack committed suicide and 
Lily married J. Pinto 
Fernandez 
Who didn’t figure into the 
story.  

 
John loved Teresa who loved 
Raymond 
Who loved Mary who loved Jack who 
loved Lili 
Who loved nobody. 
John went to the states, Teresa to a 
convent, 
Raymond died in an accident, Mary 
stayed an old maid, 
Jack committed suicide, and Lili 
married J. Pinto 
Fernandes- 
Who was not a character in this story. 
 
 
  

 

O poema acima foi escrito em 1930. Evidencia, como o seu próprio nome 

revela, uma bela dança de personagens. Para o Dicionário Houaiss (2001, p. 345) a 

“Quadrilha” que, como o próprio nome incita, dá-se pelo movimento no qual os 

pares se sucedem, não exatamente ao ritmo de cada dançarino, mas da cadência 

musical que faz e desfaz os pares para refazê-los mais adiante. Foi através deste 

recurso artístico, a dança, que Drummond tentou sintetizar a vida de João, Teresa, 

Raimundo, Maria, Joaquim e Lili, reproduzindo, na escrita, essa possibilidade de 

troca de pares, de parceiros na vida afetiva. Ou seja, o poema aponta os encontros 

e desencontros que podem acontecer na vida amorosa. Diante disso, como os 

                                                                                                                                                         

19
 quadrille,  fashionable late 18th- and 19th-century dance for four couples in square formation. 

Imported by English aristocrats in 1815 from elite Parisian ballrooms, it consisted of four, or 
sometimes five, contredanses; like the contredanse, the quadrille depended more on the cooperative 
execution of intertwining figures, or floor patterns, than on intricate stepwork. Each of the quadrille’s 
sections was danced with prescribed combinations of figures, such as the tour de deux mains (“two-
hand turn”), in which the couple held hands and turned; or the chaîne des dames (“ladies’ chain”), in 
which opposite women first passed each other by the right hand, and then each gave her left hand to 
the opposite man, who turned her into place beside himself. The quadrille was frequently danced to a 
medley of opera melodies. The lancers, a variation of the quadrille, became popular in the late 1800s 
and was still danced in the mid-20th century in folk-dance clubs. 
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tradutores lidaram com essa troca de pares? Eles conseguiram reproduzir essa troca 

de pares, mas recorreram a nomes de pessoas comuns em sua língua e 

introduziram rimas que não havia no texto de partida, o qual como já sinalizamos 

anteriormente, não apresentava rimas em respeito ao estilo pessoal do poeta e ao 

estilo de época a qual ele estava filiado. Esse fato só vem a confirmar a teoria 

derridiana da desconstrução, a qual vê a transformação como constitutiva da 

tradução, pois ao inserir o termo “convent” que rima com “accident” os dois 

tradutores estão modificando o texto drummondiano, estão inserindo suas marcas 

em seus textos. 

 Já relativamente à sintaxe, outro poema – Lembrança de um mundo antigo20 - 

que merece destaque, é transcrito a seguir: 

 

Drummond Tr. Strand Tr. Nist 

 

Clara passeava no jardim com as 
crianças. 

O céu era verde sobre o gramado, 

a água era dourada sob as pontes, 

outros elementos eram azuis, róseos, 
alaranjados, 

o guarda-civil sorria, passavam bicicletas, 

a menina pisou a relva para pegar um 
pássaro, 

o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo 
era tranqüilo em redor de Clara. 

 
Clara strolled in the garden with the 
children. 
The sky was green over the grass, 
the water was golden under the bridges, 
other elements were blue and rose and 
orange, 
a policeman smiled, bicycles passed, 
a girl stepped onto the lawn to catch a 
bird, 
the whole world-Germany, China- 
 all was quiet around Clara. 

 

  
Clara walked in the garden with 
the children. 
The sky was green over the grass, 
the water was golden under the 
bridges, 
other elements were blue and rose 
and orange, 
a policeman smiled, bicycles 
wheeled past, 
a girl stepped on the lawn to catch 
a bird, 
the whole world-Germany, China-
everything  lay hushed around 
Clara. 
 
 

 

Nos dois últimos versos da estrofe acima temos traduções distintas entre si. 

Drummond separa cada lugar de que fala fazendo o uso de vírgulas e coloca ligado 

a cada substantivo um artigo correspondente. Ao passo que Strand e Nist 

“economizam” no uso de artigos e vírgulas: “the whole world-Germany, China- all 

was quiet around Clara”; “the whole world-Germany, China-everything lay 

hushed around Clara. 

A versão de Strand parece lembrar que “todo o mundo, Alemanha, China, 

tudo estava silencioso em redor de Clara” e a versão de Nist  parece dizer o mesmo: 

“todo o mundo, Alemanha, China, tudo era tranqüilo em redor de Clara”. Vemos que 

são versões muito próximas mesmo na comparação com aquela escrita por 
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 Poema “Lembrança de um mundo antigo”/ “Souvenir of the ancient world” (cf. Anexo VII, p. 101-
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Drummond, mas que se diferencia por conta do uso constante dos artigos feita pelo 

poeta “o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranqüilo em redor de 

Clara”. Vemos, portanto, que por mais que o sentido do texto de partida pouco 

tenha se alterado no texto de chegada, ainda assim, ocorreu o processo de tradução 

como transformação, haja vista que a sintaxe foi alterada com o não uso das 

vírgulas e dos artigos. 

Ainda, no poema “Lembranças do mundo antigo”21 observamos mais 

construções comuns à sintaxe portuguesa e a alteração que foi feita nas traduções 

para a língua inglesa. Observemos: 

 

Drummond Tr. Strand Tr. Nist 

 

As crianças olhavam para o céu: não era 
proibido. 

A boca, o nariz, os olhos estavam 
abertos. Não havia perigo. 

Os perigos que Clara temia eram a gripe, o 
calor, os insetos. 

Clara tinha medo de perder o bonde das 11 
horas, 

esperava cartas que custavam a chegar, 

nem sempre podia usar vestido novo. Mas 
passeava no jardim, pela manhã!!! 

Havia jardins, havia manhãs naquele 
tempo!!!  

 
The children looked at the sky: it was not 
forbidden. 
Mouth, nose, eyes were open. There 
was no danger. 
What Clara feared were the flu, the heat, 
the insects. 
Clara feared missing the eleven o’clock 
trolley: 
She waited for letters slow to arrive, 
She couldn’t always wear a new dress. 
But 
   she strolled in the garden, in the 
morning! 
They had gardens, they had mornings 
in those days!  
 

 
The children looked at the sky: it 
was not forbidden. 
Mouth, nose, eyes were open. No 
danger. 
Clara feared missing the eleven 
o’clock streetcar, 
waiting for letters slow to arrive, 
not always being able to wear a 
new dress. But she  walked in the 
garden, in the morning! 
They had gardens, they had 
mornings in those days! 
 

 

 

No último verso desta estrofe, “Havia jardins, havia manhãs naquele 

tempo!!!”, Drummond marca seu texto com uma estrutura frasal bastante corrente 

na Língua Portuguesa, qual seja: oração sem sujeito. A presença do verbo “haver”, 

com o sentido de existir deixa claro que se trata de um sujeito que não existe. O 

verbo “havia” foi empregado impessoalmente, não referiu-se a nenhum elemento 

gramatical ao qual o predicado se refira. Tratar-se-á, então, de sujeito inexistente. 

Nas traduções do verso acima, os tradutores coincidiram nas escolhas dos 

significantes deste verso “They had gardens, they had mornings in those days!”. 

De fato em Inglês evita-se a exclusão do sujeito (por motivo óbvio, as conjugações 

de verbos no idioma em questão praticamente não existem). Vimos que os 

tradutores, diante disto, construíram seus respectivos versos transformando o verso 
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 Poema “Lembrança de um mundo antigo”/ “Souvenir of the ancient world” (cf. Anexo VII, p. 102). 
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“original”, utilizando o pronome “they”, o que mais uma vez só vem a reiterar nosso 

entendimento da intervenção que o tradutor faz no texto.      

Essa construção, impressa no Português, é incomum na Língua Inglesa, visto 

que é raro encontrar tal construção sintática. As sentenças em Inglês são quase 

que, na sua totalidade, construídas com a presença de um sujeito. Por isso, os 

tradutores interviram no texto, modificando-o, realizando acréscimos. 

 

 

 

 

2.4 A LÍNGUA DO POETA 
 
 
 
 Já dissemos noutro momento da nossa pesquisa que os poemas de 

Drummond são escritos em língua portuguesa e como tal “obedecem” a sintaxe 

própria dessa língua. Contudo, não supomos que o poeta itabirano escreva 

objetivando respeitar as normas gramaticais, antes segue um estilo próprio, numa 

linguagem peculiar e que possivelmente causa a quem traduz seus poemas uma 

certa dificuldade. Os tradutores “resolvem” questões ambíguas, por exemplo, 

deixando-as novamente ambíguas. Ou seja, os tradutores tentam veementemente 

“reproduzir” o texto “original” com todas as implicações que ocorram no embate dos 

textos. 

  Vejamos como isso se processa nos trechos que selecionamos do Poema 

de sete faces22.  

 

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
Eu não devia te dizer 
mas essa lua 
mas esse conhaque 
botam a gente comovido como o 
diabo. 

 
I oughtn’t to tell you, 
but this moon 
and this brandy 
play the devil with one’s emotions. 

 
I shoudn’t tell you 
but this moon 
and this cognac 
are hell on a person’s feelings. 

 

 

Apesar do adjetivo “comovido” na estrofe exemplificada acima não estar 

explícito, os versos “are hell on a person’s feelings” e “play the devil with one’s 
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 Poema “Poema de sete faces”/ “Seven-sided Poem” (cf Anexo I, p. 87-89). 
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emotions” dão conta de descrever a comoção exacerbada como o fez Drummond, 

ou seja, é relevante mencionar que os tradutores não traduzem as palavras, mas o 

sentido. Eles fazem diferente do, talvez, esperado. Eles tentam reproduzir o 

sentimento do autor.  Solução interessante diante de dificuldades como esta: traduzir 

“botam a gente comovido como o diabo”. A solução encontrada mostra a  

inviabilidade de se traduzir palavra por palavra e a intervenção que precisa ser feita 

pelo tradutor quando se depara com algo da ordem do intraduzível.  Em tais 

situações, o tradutor precisa de fato intervir para que a tradução ocorra. 

Assim, a expressão “comovido como o diabo” é redimensionada, pelos 

tradutores, pois os mesmos se esforçaram na tentativa de garimpar palavras que 

devolvessem, de certa forma, o sentido presente no texto de origem. Isso não 

impede de incitar no leitor da cultura de chegada que seja criado, a partir da 

tradução, outro contexto interpretativo. Assim, retomamos Siscar (2000, p. 59), 

quando o mesmo dizia que na reapropriação do sentido, que faz parte de toda 

tradução, está o elemento perturbador, o intraduzível, aquilo que perturba a 

nomeação e, sem dúvida aqui há algo da ordem do intraduzível, do “untranslatable” 

no verso em negrito deste parágrafo. 

Diante da reflexão trazida por Siscar e por meio dos exemplos mencionados 

anteriormente, observamos que a tradução pode ser vista como um texto diferente 

do original dada às mudanças de ordem sintática, de ênfase ou omissão de 

adjetivos, de supressão ou aumento de estrofes dentre outras, efetuadas pelos 

tradutores aqui analizados. Assim, ao olharmos com mais atenção para o texto 

traduzido percebemos que o tradutor deixa sua marca, ele não é invisível e 

simplesmente copia o original como prevê a tradição. As traduções, por ora 

estudadas, analisadas, se configuram como textos reescritos, mas não copiados. 

Transformados. 

No poema Infância23 a questão da língua do poeta é muito forte, conforme 

veremos no fragmento abaixo: 
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 Poema “Infância”/ “Infancy”/  “Chidhood” (cf. Anexo iv, p.94-95). 
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Drummond Tr. Bishop Tr. Strand 

 
O amor, Carlos, você telúrico, 
a noite passou em você,  

e os recalques se sublimando, 
lá dentro um barulho inefável, 
rezas,  
vitrolas, 
santos que se persignam,  

anúncios do melhor sabão,  
barulho que ninguém sabe 
de quê,  
pra quê.

24
 

 
 

 
Love, Carlos, tellurian, 
spent the night with you, 

and now your insides are raising 
an ineffable racket, 
prayers,  
victrolas, 
saints crossing themselves, 

ads for better soap, 
a racket of which nobody 
knows the why or wherefore. 
 

 
Carlos, earthy Carlos, Love  
spent the night with you  

and your the deepest self 
is raising a terrible racket, 
prayers, 
stereos, 
saints in procession, 

ads for the Best soap, 
a racket for which nobody knows 
the why or wherefore. 
 

 

 

A ideia alcançada pelo significante “earthy” perpassa não só pelo mesmo 

sentido da palavra “telúrico”, que traz a interpretação de terrestre, como também a 

de coisas afins a terra, relativo ao solo, relativo ao telúrio (AURÉLIO, 2001, p. 702). 

Transmite-nos uma idéia, ainda, mais alusiva, abstrata das coisas: de centrado, com 

os pés fincados no chão. Por sua vez, a escolha adotada por Bishop, “tellurian”, 

apesar de ter se aproximado da escrita, da pronúncia, e do sentido ‘original’, ainda 

assim, não dirá a mesma coisa que o texto “original”, haja vista que a tradução é um 

caminho de possibilidades.     

O verso “a noite passou em você” imprime desafios na própria Língua 

Portuguesa, pois Drummond constrói uma frase inusitada ao declarar que um 

fenômeno que pode ser apenas visto adentrou uma pessoa. Parece que Drummond, 

lembra do instante em que andava pela rua à noite, percebendo todos que estavam 

à sua volta e tudo que acontecia no instante em que passava. Ele descreve a 

sensação e o barulho das coisas. Em relação a essa sentença, ambos os tradutores 

‘resolveram’ dificuldades assim, optando pela estrutura “spent the night with you”.  

O sentido atribuído às traduções era de “Passei a noite com você”, diferente 

daquele sentido primeiro. Essas ocorrências reafirmam o que temos defendido ao 

longo de nossa pesquisa, a saber, que o tradutor, está sempre transformando o 

texto. Essa transformação, entretanto, não fecha o processo, uma vez que a 

tradução é sempre inconclusa, passível de ser revista, repensada e o tradutor, nas 

palavras de Benjamin conforme declara Derrida (2006, p. 33) é um sujeito 

“endividado”, “obrigado” por um dever, posto como herdeiro, inscrito como 
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 Poema “Não se mate”/ “Don’t kill yourself” (cf. Anexo III, p. 91). 
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“sobrevivente ou agente de sobrevida. A sobrevida das obras, não necessariamente, 

dos autores”.  

No tocante ao poema Infância25 pontuaremos acerca da expressão idiomática 

“café preto que nem preta velha”:  

 

Drummond Tr. Bishop Tr. Nist 

 
No meio-dia branco de luz uma voz que 
aprendeu  
a ninar nos longes da senzala – e nunca se 
esqueceu  
chamava para o café. 
Café preto que nem preta velha 
café gostoso 
café bom. 

 

 
At noon, white with light, a voice that  had learned 
Lullabies long ago in a slave-quarters-and never 
forgot- 
called us for coffee. 
Coffee blacker than the Black old woman 
delicious coffee  
good coffee. 

 
At noon, white with light, a voice that 
learned 
to lullaby in long-ago slavery-and never 
forgot- 
called us for coffee 
Coffee black as the black old woman, 
tasty coffee, 
good coffee. 

 

Observando o trecho acima, percebemos que Drummond usa a expressão 

“Café preto que nem preta velha”. A estrutura “preta velha” tem um significado 

histórico, era utilizada para designar a antiga ‘ama’ das senhoras, a chamada ‘mãe 

de leite’ dos filhos/as dos senhores da época. A expressão “que nem”, por sua vez, 

é de caráter coloquial. Ambas possuem um significado próprio na língua de partida e 

traduzi-las mais uma vez coloca os tradutores diante do intraduzível e os obriga, os 

pressiona, a exercer uma intervenção para que o fenômeno da tradução ocorra. 

Bishop traduziu a primeira sentença que comentamos anteriormente como 

“Coffee blacker than the Black old woman” ao passo que Nist escreve: “Coffee 

black as the black old woman”. Ambos realizam a comparação, mas subtraem dos 

seus textos o sentido de “preta velha” que nós temos aqui no Brasil. Nota-se, assim, 

que por mais que a intenção primeira do tradutor seja devolver o sentido primeiro, 

neste caso, em particular, acreditamos não fazê-lo. Isso posto, passemos a análise 

de outros trechos. 

 Na leitura dos versos drummondianos: “No meio-dia branco de luz uma voz 

que aprendeu/ a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu/ chamava 

para o café” sentimos quão poética é a linguagem do poeta. É uma estilística, um 

jeito de falar que não é comum, usual na Língua Portuguesa. Versos como esses, 

desafiam ainda mais o tradutor em sua tarefa, pois além de lidar com as questões 

inerentes à tradução, ainda precisam “resolver” questões que envolvem a 

linguagem, a cultura, a identidade.  
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 Poema “Infância”/ “Infancy”/ “Childhood” (cf Anexo IV, p.92).  
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Na estrofe que segue, ainda do poema Infância26, vemos: 

 

 
Drummond Tr. Bishop Tr. Nist 

 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
Olhando para mim: 
_ Psiu... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro...que fundo!  
 
 
Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 

  

 
My mother stayed sitting  and sewing  
watching me:   
Shh – don’t wake the boy. 
She stopped the cradle when a mosquito had lit 
and gave a sigh… how deep! 
Away off there my father went riding 
through the farm’s endless wastes.  
 

 
My mother kept sitting and sewing 
looking at me: 
-  Shhh… Don’t wake the baby. 
Then at the cradle where a mosquito whined. 
And she sighed... how deeply! 
 
 
Far away my father rode 
In the endless brush of the farm.  

 

Outro ponto a se considerar, no tocante aos versos em estudo, diz respeito ao 

fato de que a ação demonstrada por Drummond no verso “Lá longe o meu pai 

campeava”, é a ação de campear e não de cavalgar. Se bem que o vocábulo 

“campear”, segundo o Dicionário Aurélio (2004, p. 132) tem as definições: andar pelo 

campo ou pelo mato à procura de gado; procurar, buscar e andar a cavalo no campo 

ou no mato. Vendo a particularidade do termo campear, nesse caso campear é sair 

pelo campo a cavalo, cavalgando. Pelas ações: campear/cavalgar serem bastante 

próximas é que entendemos as escolhas diferenciadas dos tradutores. Os tradutores 

Bishop e Nist falam em “Far away my father rode” e “Away off there my father 

went riding” respectivamente. Um tradutor optou por traduzir este verso utilizando o 

passado contínuo e o outro por usar o passado simples, ainda assim não 

consideramos haver diferenças relevantes no tocante ao efeito de sentido criado 

com a tradução. 

No último verso, Drummond fala “no mato sem fiz da fazenda”. As escolhas 

que os tradutores fizeram foram : “through the farm’s endless wastes”  e “in the 

endless brush of the farm”. As traduções parecem um tanto quanto diferentes se 

comparadas à versão de Drummond. Para a tradução de Bishop temos “longe 

andava o meu pai” e a tradução de Nist “Lá fora (longe) meu pai foi andar”.  É 

relevante pontuar que “mato sem fim na fazenda”, no próprio português já é passível 

de variadas significações. Quiçá em outra língua e em variadas traduções. 

 O interessante é que a Linguagem metafórica, utilizada por Drummond, traz 

em si um regionalismo muito forte e isso, sem dúvida, traz dificuldades à tradução. 
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 Poema “Infância”/ “Infancy”/ “Childhood” (cf. Anexo IV, p. 94-95). 
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Cada língua traz consigo particularidades que lhes são próprias e por mais bagagem 

que tenha o tradutor, o uso da língua também traz limitações ou impossibilidades.  

No poema Aurora27
 há um uso metafórico da língua. Um trecho relevante é o 

que analisamos a seguir: 

    

Drummond Tr. Strand Tr. Nist 

 
O poeta ia bêbado no bonde. 
O dia nascia atrás dos quintais. 
As pensões alegres dormiam 
tristíssimas. 
As casas também iam bêbadas.  
 
  

 
The poet rode the trolley drunk. 
The sun came up behind  the yards. 
The small hotels slept very sadly. 
The houses were too very drunk.  
   

 
The poet was drunk in a streetcar 
Day was dawning behind the backyards  
The day boarding houses were sleeping 
most sadly. 
The houses also were drunk. 

 
  

 

 Ao pensarmos no verso acima quando Drummond fala em: “As pensões 

alegres dormiam tristíssimas” e os demais tradutores em “The small hotels slept 

very sadly” e “The day boarding houses were spleeping most sadly”  ficamos 

ainda mais convencidos de como a transformação emerge na tradução.  

Percebemos que para construir esse versos Drummond recorreu a figura de 

linguagem chamada personificação. Ele descreve um ser inanimado “pensões” como 

se fossem seres humanos, ou seja, com capacidade de se alegrar e de se 

entristecer.  É difícil pensar na própria língua do poeta que construções 

arquitetônicas sem vida, possam manifestar alguma forma de expressão como seres 

humanos. Com ligeiras modificações na estrutura do verso traduzido, os tradutores 

conseguiram trazer, para o leitor, o mesmo estranhamento notado na língua do 

poeta.  

O tradutor, contudo, ao mobilizar as línguas no processo tradutório, interfere e 

produz significados, operando uma transformação entre as línguas de partida e de 

chegada. Tanto a língua do poeta é modificada como também a  língua dos seus 

respectivos tradutores. 

Lembramos que, a desconstrução, não desobriga o tradutor de dizer a mesma 

coisa. O que se propõe refletir aqui é que o sentido primeiro, almejado pela figura do 

tradutor, este, não existiu nem no “original”, se é que existiu o texto original. É como 

afirma Arrojo (1999) em “A Desconstrução do logocentrismo e a origem do 

significado” quando a mesma deixa claro que o significado não está preso nas 
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amarras do texto, nem mesmo no horizonte interno do autor, muito menos nasceu 

dos caprichos de algum tipo de leitor. Para a pesquisadora: 

 

O significado não se encontra preservado no texto, nem na redoma 
supostamente protetora das intenções conscientes de seu autor, 
tampouco nasce dos caprichos individualistas de um leitor rebelde; o 
significado se encontra, sim, na trama das convenções que 
determinam, inclusive, o perfil, os desejos, as circunstâncias e os 
limites do próprio leitor (ARROJO, 1999, p. 39).   

 

A partir do acima exposto, percebemos que a produção e a transformação de 

significados entre as línguas pressupõe que haja uma multiplicidade de significados 

que devem ser considerados durante a tradução. Diante disso, percebemos que o 

tradutor se envolve no momento da apropriação da língua do outro, no todo do 

processo tradutório, sendo responsável pelas escolhas que faz e participa de um 

fato que envolve não só língua, mas também a linguagem. Essa foi a nossa 

conclusão a partir da realização das análises teórico-comparativa dos poemas 

selecionados. Ressaltamos, porém, que essa tarefa do tradutor no embate com o 

texto dito “original” e as transformações que este efetua será mais 

aprofundadamente discutida no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO III 

 

 

 

3 A TAREFA DO TRADUTOR NO EMBATE COM O TEXTO “ORIGINAL” 

 

 

O tradutor é endividado, ele se apresenta como 
tradutor na situação da dívida; e sua tarefa é de 
devolver, de devolver o que devia ter sido dado.  

 

Derrida, 2006, p. 27 

 

 

 A partir do que declara Derrida, na epígrafe que introduz este capítulo, a 

situação que envolve o tradutor é de devedor na tradução, uma vez que a sua tarefa 

é de ressarcir ao outro texto (de chegada) algo que ele se apropriou no texto de 

partida. É uma “missão” comum à qual se está destinado: “o engajamento, “o dever”, 

“a dívida”, “a responsabilidade” (DERRIDA, 2006, p. 27). O tradutor tem que devolver 

o que devia ter sido dado lá no texto “original”. Todavia, “o sentido”, este, não existe, 

não está dado lá no “original”, pois esse já está lá, com falta. 

 Derrida (2006, p. 27) declara que: “se o original chama um complemento, é 

que na origem ele não estava lá pleno, sem falta, total, idêntico a si. Desde a origem 

do original a traduzir existe queda e exílio”. Percebemos de acordo com Derrida que 

o tradutor está sempre em dívida e que essa dívida está presente também no 

chamado texto “original”. E, que “o que já está em jogo é uma lei, de injunção à qual 

o tradutor deve responder. Ele deve quitar-se também, e de qualquer coisa que 

implique talvez uma falha, uma queda, uma falta, até mesmo um crime”. Ele 

desempenha a sua tarefa uma vez que é necessário que a faça mas, deixa um 

“rastro”, uma “brecha”, “uma fenda”. 

 Compreendemos, portanto, que não é possível encarar a tradução como um 

processo simples de buscar na língua de chegada um termo idêntico ao da língua de 

partida. Por isso, a partir da concepção derridiana de que a transformação é 

constitutiva da tradução (DERRIDA, 2006), estabelecemos como questão norteadora 
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do nosso trabalho, discutir a tarefa singular e, ao mesmo tempo, complexa do 

tradutor na busca constante do sentido “original” na tradução de poesia, quando são 

promovidas tantas transformações nas traduções. Reiteramos que o objetivo desta 

pesquisa foi fazer uma investigação acerca da tarefa do tradutor a partir da análise 

dos textos “originais” de Carlos Drummond de Andrade além de suas traduções, 

atentando para a intervenção destes profissionais da tradução, considerando a 

tradução dos textos como vetor de transformação.  

 Se concebemos que ao traduzir não se espera o sentido “mesmo” do 

“original”  já  que neste “original” não há um sentido guardado, garantido, supõe-se 

que a língua não é transparente. É na própria escrita do “original” que o autor, sem 

ter plena consciência, já é devedor da sua própria língua. A complexidade do sentido 

se dá desde o texto original até o texto traduzido. Na passagem do texto “original” 

para o texto traduzido incide a intervenção do tradutor, produzindo diferenciação, 

transformação, como discutimos no capítulo anterior. Em muitos poemas 

percebemos como os tradutores acrescentaram estrofes ou rimas que não havia no 

texto de partida, modificando o original, como ocorreu na tradução do poema 

Quadrilha.  

 E, discutindo a tarefa do tradutor, entendemos ser ela paradoxal uma vez que 

é necessária porque é preciso traduzir e, impossível pelo tradutor não dar conta do 

fechamento e de chegar ao sentido “pleno”. Ele intervém na língua uma vez que não 

há possibilidade de qualquer intervenção fora da língua, o tradutor está na língua 

teorizando e traduzindo, ao mesmo tempo (FERREIRA, 2007, p.16).   

 Derrida (2006, p. 50) ao comentar o mito de Babel falará algo acerca desta 

tarefa paradoxal: necessária/impossível do tradutor. Assim, o filósofo afirma: 

 

Ao procurar “se dar um nome”, ao instituir, ao mesmo tempo, uma 
língua universal e uma genealogia única, os semitas queriam impor 
a razão ao mundo, e essa razão pode significar simultaneamente 
uma violência colonial (pois universalizariam, assim, o idioma) e 
uma transparência pacífica da comunidade humana. Inversamente, 
quando Deus lhes impõe seu nome, rompe a transparência racional 
e interrompe também a violência colonial ou o imperialismo 
lingüístico. Impõe-lhes como destino a tradução, sujeitando-os à lei 
da tradução necessária e impossível: num só golpe, através de seu 
nome próprio traduzível-intraduzível, libera a razão universal (aquela 
que não será submissa ao império de uma nação em particular), 
mas lhe limita simultaneamente a própria universalidade: 
transparência proibida, univocidade impossível. A tradução torna-se 
a lei, o dever e a dívida, mas uma dívida que não se pode quitar. Tal 
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insolubilidade encontra-se marcada no próprio nome Babel: que, ao 
mesmo tempo, traduz-se e não se traduz, pertence sem pertencer à 
língua e endivida-se, como uma dívida impossível consigo como se 
fosse o outro.  

 

 
 Falar da tarefa do tradutor, a partir de Derrida (2006), é lembrar que o tradutor 

é devedor da sua própria língua e devedor da língua que traduz. Vejamos, pois, 

doravante, a partir das análises que fizemos no decorrer de nossas pesquisas, as 

possíveis reflexões que tecemos acerca de como o tradutor lida com essa dívida. 

Antes, porém, pensamos ser relevante relembrar que após nossas leituras e 

análises teórico-comparativas dos poemas que integram o corpus desse nosso 

estudo, elegemos categorias de análise para buscar organizar o tipo de intervenção 

ou escolhas feitas pelos tradutores.  

 Assim sendo, um primeiro aspecto que pretendemos tratar é justamente 

dessa dívida que surge a partir do momento em que o tradutor busca devolver o 

sentido primeiro. Esse sentido não está lá posto, fechado, esperando ser resgatado, 

uma vez que segundo Ferreira (2007, p. 35): “[...] não há algo dado no texto apenas 

para ser colhido e tomado; há sempre a intervenção tradutora de um sujeito”. Se no 

texto não há um sentido dado, fechado, é porque os significantes comportam 

múltiplos sentidos. Na própria língua de Drummond, portanto, não há um significado 

único para cada significante. Por conseguinte, não se pode esperar traduções 

idênticas ou únicas.  Por esse motivo é que em muitos momentos observamos que 

os tradutores optavam por significantes diferenciados para um termo presente na 

escrita drummondiana. 

 Essas escolhas vocabulares efetuadas pelos tradutores e que para nós se 

constitui numa categoria de transformação não se dá de forma neutra.  A opção do 

tradutor por usar um termo e, não outro demonstra sua intervenção no texto de 

outrem, a sua forma de enxergar o mundo, a sua leitura.  

 Observamos também que o tradutor, em muitos momentos, se depara com 

situações da ordem do intraduzível, conforme observamos no verso: “As casas 

espiam os homens”28. A palavra “espiar” na própria língua portuguesa imprimiu 

desafios à tradução por causa da significativa ambivalência do verbo que permitiria 

outros significados, como o de espreitar, olhar às escondidas ou simplesmente olhar. 

                                                 
28

 ( cf Capítulo 2, p.38) 
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Entendemos, com isso, que o tradutor quando recebe o texto, ele já o recebe com 

dívida. O verbo espiar já deixa o poeta em dívida com sua própria língua e esta é 

sentida no momento em que analisamos os trechos, tendo em vista que percebemos 

nas opções feitas pelos tradutores “marcas”. Traduzir sem deixar marcas, falta, 

“rastro” é impossível.  O “traço” deixado pelo tradutor é infenso à sua vontade, à sua 

língua. É como num jogo que não se sabe quem será o vencedor. O tradutor joga o 

jogo da tradução e todos ganham e perdem ao mesmo tempo, ou seja, ora o sentido 

“primeiro” diz uma coisa e ora a tradução diz outro. De modo que ambos jogam, 

ambos criam, ambos modificam a língua.   

 A língua do poeta, seu idioma, sua maneira própria de usar a língua 

portuguesa representa para o tradutor um desafio a ser solucionado, que interfere 

sobre a ação do tradutor e na forma como esse se apropria da língua de Drummond. 

Isto é, se é que existe “solução” para este desafio, posto que o tradutor já principia 

sua tarefa endividado, pois desde o momento em que recebeu o texto 

drummondiano, lá na “origem”, ele já se apropriou do texto “primeiro” com dívida e 

com dívida ele o devolve, traduzido. Há que se pontuar, todavia, tentando encontrar 

uma possível solução, os tradutores atuam recriando e renovando o texto, muitas 

vezes ampliando uma visão possível que teríamos na leitura do “original”.  

 Ainda em relação à ambivalência de sentidos das palavras, vimos a tradutora 

Elizabeth Bishop, por exemplo, em diversos momentos ser divergente na escolha do 

significante, ao compará-la com Mark Strand. Quando Bishop optou por usar o 

significante “watch” (assistir) e Strand por “look out” (cuidado, olhar às escondidas, 

espreitar, espiar), o que essas opções tradutórias demonstram é que a língua não dá 

conta deste fechamento, por isso, existir a “variabilidade”.  

 A tarefa do tradutor, diante dessas escolhas que faz, é tentar ressarcir o 

“original” da dívida. Uma vez que o tradutor está na língua ele encontra nela os 

vocábulos desejados e através dela transforma o texto ora ampliando-o, ora 

subtraindo dele algo que poderia estar lá.  

Percebemos através das análises, como se evidencia as modificações nos 

escritos de Strand. A primeira é que ele em muitos momentos modificou o tipo de 

estrofe de alguns poemas, alterando o número de versos dos tais, dando ao seu 

texto uma “nova roupagem” e um outro ritmo. No “Poema de Sete Faces”, que era 

uma quintilha, foi transformada em sextilha, o que provocou um efeito de sonoridade 

notadamente diferente daquele do texto de partida. 
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Essa foi a forma com que Strand se apropriou dos escritos de Drummond. 

Ele, o tradutor, ampliou seu texto, se apropriou dele e o tornou produto desta 

apropriação. Dizemos isto em virtude da tarefa do tradutor, o qual acrescenta no 

texto traduzido algo da sua intervenção.  E, levando em conta esta apropriação e 

também o que diz respeito ao processo de transformação, entenderíamos que este, 

pôde estar exemplificado de diferentes formas, origens.  

Vejamos como se evidencia a categoria da Sonoridade e Estilística presente 

nas traduções do Poema de sete faces29, quando Strand fez uso de uma estrutura 

diferenciada comparada à de Bishop, causando, com isso, efeitos rítmicos 

diferentes. Um exemplo dessa categoria de que recordamos agora é o “Go on, 

Carlos!”, e “ Carlos, go on”. Os tradutores ao realizarem a sua tarefa alteraram a 

sequência de versos, interferiram na posição dos sujeitos, modificaram o texto de 

chegada irrompendo coma suposta ideia de exatidão que ingenuamente, a princípio, 

julgávamos que deveria haver entre tradução e texto “original”. O tradutor intervém 

na língua dando a esta uma nova dimensão. Reiteramos, pois que a questão da 

sonoridade impõe sobre o tradutor a tarefa de “recriar”, o mesmo efeito de sentido 

usando as palavras da outra língua, no caso aqui estudado, a língua inglesa. O que 

verificamos que este efeito de sentido pode ocorrer de maneira diferente na outra 

língua uma vez que lidamos com significantes diferenciados.  

Isso mostra que o trabalho destes profissionais da tradução, deixa marcas 

próprias, eles não são invisíveis e simplesmente copiam o original como prevê a 

tradição. Por isso a tradução precisa ser encarada, como um texto reescrito, não 

copiado, transformado. A tradução como transformação é percebida num 

cruzamento entre língua e identidade e esta última, para Rajagopalan (2002 apud 

Ferreira, 2002, p.48) é construída na e através da língua, pois não existe identidade 

fora da língua. Não existe o fora da língua. O que existe são “tradutores que 

traduzem e transformam as línguas envolvidas nesse ato, uma vez que os mesmos 

não estão fora da língua ao teorizar e traduzir” (FERREIRA, 2002, p.48).  

Entendemos que o tradutor não está fora da língua e que o poeta segue um 

estilo próprio, numa linguagem própria. Em virtude disso, compreendemos 

entendemos o quão difícil e desafiante é a tarefa de traduzir, posto que exige um 

                                                 
29

( cf Capítulo 2, p.34) 
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pensar, um posicionamento, uma postura não passiva por parte do tradutor. Vimos 

que essa dificuldade existe e que o tradutor “resolve” transformando o texto 

traduzido. Por exemplo, quando o poeta escreve: “botam a gente comovido como o 

diabo”30 e “café preto que nem preta velha”31 notamos que os tradutores optaram por 

traduzir o sentido e não as palavras, fazendo diferente do, talvez, esperado. Eles 

procuraram traduzir o que lêem como sendo o sentimento, a coisa abstrata do verso, 

a língua de Drummond já que traduzir significante por significante causaria, talvez, 

certo estranhamento, por conta das expressões aqui mencionadas serem 

idiomáticas e demandarem uma compreensão que envolve fatos históricos e 

culturais. Por isso, trabalhar com um conceito de tradução é ir além das questões da 

literalidade e fidelidade, como lembra Paz (2009, p. 90). Ou seja, quando se depara 

com o intraduzível, essa literalidade e suposta fidelidade se torna ainda mais inviável 

e obriga o tradutor a se posicionar, buscando um sentido próximo, transformando o 

texto e não copiando-o palavra por palavra. 

  Na perspectiva adotada, não se considera existir para cada significante um 

significado uno, literal e, portanto abre a possibilidade de se discutir o processo de 

diferenciação na tradução. A tradução tem um caráter fugidio, que transforma, 

transborda para além da materialidade do sentido como nos ensina Benjamin (2008, 

p. 70): 

 

Pode-se comprovar não ser possível existir uma tradução, caso ela 
em sua essência última, ambicione alcançar alguma semelhança 
com o original. Pois na continuação de sua vida (que não mereceria 
tal nome, se não se constituísse em transformação e renovação de 
tudo aquilo que vive), o original se modifica.  

  

 

A visão benjaminiana de tradução se compara, de certa forma, a visão do 

próprio Derrida, uma vez que esses teóricos possuem traços de aproximação, 

principalmente quando ambos apontam para o processo de modificação do original. 

Assim, o pressuposto defendido é que não há um texto original “enquanto tal”, um 

sentido transcendental e fixo, pois, a partir das concepções de língua como 

heterogênea, mutável, própria do sujeito, a tradução, por sua vez, só pode ser 
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 (Cf Capítulo 2, p.57)  
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discutida no campo da diferença, da dívida mútua, da sua característica intrínseca à 

transformação. 

Os nossos dados mostram isso à medida que notamos nas traduções a 

emergência do novo, do não dito; na medida em que os tradutores crescem o texto 

“primeiro” fazendo-o transbordar; na medida em que eles já recebem o “original” com 

falta; na medida em que eles se apropriam da língua do outro e, esta já está lá com 

dívida.  

No tocante à tradução como transformação, especificamente na categoria que 

nomeamos como “Sintaxe e estilística drummondiana” vimos que esta foi modificada 

em virtude, por exemplo, de os tradutores terem se deparado com construções 

sintáticas específicas da língua portuguesa e do período literário em que o poeta 

itabirano escrevia. O movimento modernista tinha alguns ideais como o não uso de 

rimas, versos livres e sintaxe fragmentada, ideais esses que foram contemplados 

nos versos do poeta e “reposicionados” pelos tradutores. Dizemos isso quando 

relembramos do verso: “Pernas brancas pretas, amarelas”32 em que os tradutores  

“resolvem” dificuldades de pontuação, como esta, de diferentes formas. Bishop opta 

por resgatar a velocidade perdida com o acréscimo de vírgulas, e aumentando o 

número de versos. O efeito de sentido criado depois e a diferida sintaxe é o que 

pontuamos como a intervenção do tradutor na língua. 

O tradutor, para Derrida (2006, p. 27), se apresenta como tradutor “na 

situação da dívida; e sua tarefa é de devolver, de devolver o que devia ter sido 

dado”. Desta tentativa que parte do tradutor, na tradução, o resultado desta tarefa é 

um sujeito endividado. E, tomando os teóricos supramencionados, consideramos, 

portanto, que ao traduzirmos, em busca de falarmos “o mesmo” que encontramos no 

“original”, não nos desvencilhamos das possíveis transformações presentes no ato 

tradutório (FERREIRA, 2006, p. 15). 

 No diálogo estabelecido entre os textos: Torres de Babel de Jacques Derrida 

e A tarefa do tradutor de Walter Benjamin vimos que, para Derrida (2006, p. 50), o 

que se dá são tentativas de restituir o sentido, dito, original das palavras ou 

expressões, pelo tradutor. E, pensando neste e na sua tarefa, lembramos de Walter 

Benjamin (2008, p. 79), quando dizia: “redimir na própria a pura língua, exilada na 

estrangeira, liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação- essa é a 
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 (cf. Capítulo 2, p.50) 
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tarefa do tradutor”. Derrida vai dizer que não existe algo dado, que o original já é o 

principal devedor. 

Portanto, entendemos que existe um diálogo entre Drummond e seus 

tradutores uma vez que existem duas línguas envolvidas no processo de tradução e 

uma intervém e toca a outra. A tarefa do tradutor é de recriar a língua do outro. Essa 

tarefa recriadora do tradutor é evidenciada no Poema de sete faces33, no qual o 

poeta itabirano conseguiu um efeito sonoro muito interessante por meio da rima 

entre as palavras mundo/Rai(mundo) (grifo nosso). Mark Strand, por exemplo, 

traduziu o verso sete desse poema, optando pelo nome “Harold” para soar com 

“world”. O lugar da rima foi o mesmo utilizado por Drummond e o resultado da 

combinação feita “world/Harold” foi bastante próxima daquela estabelecida pelo 

poeta “Raimundo/mundo”. Bishop e Strand, nas suas tarefas, redimensionam o 

arranjo cuidadosamente elaborado por Drummond, marcando os seus escritos com 

um estilo particular e notadamente diferenciado, recriando o poema do escritor de 

Itabira, porém acrescentam um novo olhar.  

Partindo, então da ideia de que a linguagem original nunca tivesse existido, e 

pensando na língua como algo incompleto, notamos que o viés da transformação 

emerge na língua. Na tarefa do tradutor, Benjamin (2008, p. 92) escreve: 

 

Pois nas línguas tomadas isoladamente, incompletas, aquilo que 
nelas é designado nunca se encontra de maneira relativamente 
autônoma, como nas palavras e frases isoladas; encontra-se em 
constante transformação, até que da harmonia de todos aqueles 
modos de designar ele consiga emergir como pura língua. Até então, 
permanece oculto nas línguas. Entretanto, se elas evoluírem de tal 
forma até o fim messiânico de sua história será a tradução- que se 
inflama na eterna continuação da vida das obras e no infinito reviver 
das línguas- que tocará questionar aquela sacra evolução das 
línguas: A que distância está da revelação aquilo que elas ocultam? 
Em que medida pode, sabendo-se dessa distância tornar-se 
presente? (p. 73-74). 

 

  Vejamos que, algumas vezes, na tradução, o tradutor precisou reformular um 

conceito em relação à palavra, estendendo o seu significado para campos, muitas 

vezes, até impossíveis. No embate com o texto, o sujeito constrói um conceito de 

verdade “original” e “estável” e, de repente, tem que desconstruí-lo (ARROJO, 1999, 

p. 63). Acreditamos que os tradutores transformam o texto de chegada, pois eles 
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constroem sentidos na mesma medida em que tem que desconstruí-los. Isso por 

não existir na linguagem uma verdade posta, fechada, possível de ser recriada.  

 É como afirmara Derrida (2006, p.54), “a linguagem da tradução envelopa seu 

teor, inadequada, forçada, estrangeira”. Uma vez que a tradução se efetive, ela não 

se adequa como em um encaixe perfeito, ela não se fecha. Ela assemelha-se, mas 

não o é. Ela toca na linguagem primeira, mas não é a mesma linguagem do original. 

Uma vez que o tradutor transforma significativamente esse original, fazendo 

alterações que são bastante relevantes na tradução, “o original se modifica, 

necessariamente na sua “sobrevivência”, nome que seria impróprio se não indicasse 

a metamorfose e renovação de algo na vida” (BENJAMIN, 1979). 

  Se o próprio “original” se modifica como declara Benjamin, o que podemos 

inferir é que com a poesia não seria diferente uma vez que a mesma joga ainda mais 

no limite da significação, possibilitando uma reflexão em torno dos processos ou 

estratégias de transformação do texto traduzido. Todavia, é no liame desta 

linguagem poética, denotativa, desta marca rítmica do léxico, e do sistema 

harmônico das palavras que se encontram alguns, e não raros “desafios” na 

tradução. Desafios estes, que diante da fronteira que se estabelece entre os termos: 

significado e significante colocam o tradutor numa situação de conflito, como 

demonstra Ferreira (2006, p.2): 

 

[...] a problematização da fronteira entre o significado e o 
significante, e da sua separação pura e simples, coloca o tradutor 
num conflito constante, de tal forma que ele/ela estará sempre entre 
a necessidade e a impossibilidade de restituição do “mesmo”.  

 

Outrora, se pensássemos não apenas no conflito vivenciado pela figura do 

tradutor nas escolhas (necessárias e impossíveis) que faz, mas também no conflito 

estabelecido por Derrida ao desconstruir a noção de origem pura e unificada, 

refutaríamos, por exemplo, a idéia da metafísica da presença, a qual abriga a idéia 

da tradução literal. Isso nos levaria a pressupor a existência de uma essência 

“original”, a um sentido único, aos quais o tradutor devia se manter bem próximo. 

Carvalho, afirma: 

 

[...] a mais importante compreensão que a obra de Derrida propiciou 
aos estudos pós-colonialistas é a noção de que a origem é sempre 
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heterogênea, que ela não é alguma fonte pura e unificada de sentido 
e da história (1992, p. 39). 

 

 [...] a mais importante compreensão que a obra de Derrida propiciou 
aos estudos pós-colonialistas é a noção de que a origem é sempre 
heterogênea, que ela não é alguma fonte pura e unificada de sentido 
e da história (1992, p. 39). 

 

Inferimos que ao lembrarmos do poema Não se mate34, mais precisamente 

nos versos: “O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você”, vemos que “o 

sentido” destes versos são vários. É como se na própria leitura da língua “original” 

do poema, esta, já fosse heterogênea, plural. Percebemos que, a partir do 

pressuposto dito anteriormente que o que se defende aqui é que não há um texto 

original dado, em si, nem mesmo um sentido transcendental e fixo, pois, a partir das 

concepções de língua como heterogênea, mutável, inerente ao sujeito, a tradução, 

por sua vez, só pode ser discutida no âmbito da diferença, da dívida comum às 

partes, da sua característica intrínseca à transformação.  

Dessa perspectiva, o que se percebe é que não há uma presença original 

que possa ser resgatada, uma vez que o signo original é a escrita de uma escrita. 

Agora, a origem é por natureza uma tradução. Assim, como para o filósofo em 

questão, pensamos a língua, isso que imaginamos ser uma e única, que a mesma 

não se encontra em estado puro, genuíno, ela se mostra heterogênea, abre margens 

para transgressões. Não é algo fechado, imutável. 

Ao analisarmos a língua de Drummond, percebemos traços característicos 

de uma forma de escrita própria do poeta, que corrobora, muitas vezes, a dificuldade 

na tradução. Ao pensarmos no verso abaixo quando Drummond falou em: “As 

pensões alegres dormiam tristíssimas”35, os tradutores “resolveram” essas 

dificuldades com limitações impostas pelas línguas portuguesa/inglesa que, na 

passagem de uma língua à outra essas vieram à tona novamente. Há um 

estranhamento no próprio Inglês e o mesmo é sentido na passagem do Inglês para o 

Português pelos tradutores. Ou seja, o tradutor, ao mobilizar as línguas no processo 

de tradução, interfere e produz significados, operando uma transformação entre as 

línguas de partida e de chegada. Tanto a língua do poeta é modificada como 

também a língua dos seus respectivos tradutores. 
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 (cf Capítulo 2, p.59) 
35

 (cf Capítulo 2, p.62) 
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O que se propõe refletir aqui é que o sentido primeiro, almejado pela figura 

do tradutor, este, não existiu nem no “original”, se é que num determinado momento, 

existiu o texto original. É como dissera Arrojo em “A Desconstrução do logocentrismo 

e a origem do significado” quando a mesma evidencia que o significado não está 

preso nas amarras do texto, nem mesmo no horizonte interno do autor, muito menos 

nasceu dos caprichos de algum tipo de leitor. Assim, para a pesquisadora: 

 

O significado não se encontra preservado no texto, nem na redoma 
supostamente protetora das intenções conscientes de seu autor, 
tampouco nasce dos caprichos individualistas de um leitor rebelde; o 
significado se encontra, sim, na trama das convenções que 
determinam, inclusive, o perfil, os desejos, as circunstâncias e os 
limites do próprio leitor (ARROJO, 1999, p.39).   

 
 

A produção e a transformação de significados entre as línguas pressupõe que 

haja uma multiplicidade de significados que devem ser considerados durante a 

tradução. No envolvimento do tradutor no momento da apropriação da língua do 

outro, no todo do processo tradutório, este é responsável pelas escolhas que faz e 

participará de um fato que envolve a linguagem, e não só a língua.  

Percebemos que o processo de tradução envolve a linguagem quando, por 

exemplo, vimos que os tradutores “resolveram” a dificuldade de traduzir “as casas 

espiam os homens/ que correm atrás de mulheres” devolvendo a linguagem 

figurativa, no caso em questão, o uso da personificação ou prosopopéia que dar 

características de seres animados a seres inanimados.   

Os dados mostram que a ação do tradutor diante do texto a traduzir é 

justamente esta, ele é responsável pelas suas escolhas e de fato e é partícipe do 

processo de tradução uma vez que usa a língua para efetuar as suas traduções. 

Como afirma Ferreira (2007, p. 11) junto com Derrida, acontece no interior da própria 

língua algo da ordem da tradução. Isso nos leva a romper com a idéia da unicidade 

e homogeneidade da língua, uma vez que o próprio original não é idêntico a si 

mesmo (DERRIDA apud FERREIRA, 2006), não esperamos no texto de chegada 

algo linear. E o tradutor no anseio de dizer o mesmo que o original não está longe ao 

ponto de tornar-se invisível na apropriação da língua do outro. O que se tem neste 

momento são profissionais que optam por um vocábulo e não outro. 

 É percebido na ação dos tradutores analisados uma a atenção dada às 

características como nuance, efeito rítmico e sonoridade, efeitos presentes nos 
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textos drummondianos. Sem dúvida opera-se, efetivamente, uma transformação na 

passagem do português para o inglês, pois na linguagem e na língua há, diversas 

vezes, margem para a transgressão, dada, precisamente, a heterogeneidade da 

língua (FERREIRA, 2007, p. 12).  

 E, existindo língua, existe tradução e transformação. Ao enxergarmos que a 

língua se transforma e, que a identidade não é fixa, fica mais claro pensarmos 

assim, que a identidade é passível das mesmas mudanças. É dessa forma que 

pensamos o tradutor. O vemos como partícipe no processo tradutório, uma vez que 

o mesmo transforma significativamente o texto original fazendo alterações que são 

bastante relevantes para o entendimento. Aqui o tradutor não é visto como pouco 

mais que um transcritor, ele assume uma criatividade autoral. É como declara 

Derrida (2000, p. 17), um tradutor ou uma tradução deve fazer o que dela se espera, 

a saber, que cumpra o que dela se espera, que honre sua dívida, buscando a 

linguagem “mais precisa, apropriada, pertinente, adequada, oportuna, penetrante, 

unívoca, idiomática, etc”. Isso só se concretiza se o tradutor atuar como partícipe do 

processo, não como mero expectador que encontra um “sentido dado” e que tenta 

reportar esse suposto sentido ao texto de chegada. 

 O trabalho em consonância com os estudos contemporâneos de tradução 

contribuiu para refletir sobre o novo conceito de tradução e de redimensionamento 

do papel do tradutor de literatura. Cada tradução exige de quem traduz a capacidade 

de confrontar áreas específicas de dois idiomas e de culturas diferentes, e esse 

confronto é único, uma vez que suas variáveis são imprevisíveis.  

Como tentamos demonstrar traduzir mais do que transferir é transformar: 

“transformar uma língua em outra e um texto em outro” como afirmou num dado 

momento na história Jacques Derrida (1975, p. 84). Os textos traduzidos dizem outra 

coisa. Revela, inevitavelmente, uma leitura, uma interpretação do texto de origem 

que, por sua vez, será apenas lido e interpretado, e nunca totalmente decifrado e 

controlado (ARROJO, 1999, p. 22).  

O tradutor, ao mobilizar as línguas no processo tradutório, interfere e produz 

significados, operando uma transformação entre as línguas de partida e de chegada. 

A desconstrução, neste contexto, não desobriga o tradutor de dizer a mesma coisa. 

Mesmo porque, o tradutor tem veemente, esta tarefa. O que refletimos aqui é que o 

sentido primeiro, almejado pela figura do tradutor, este, não existiu nem no “original”, 

se é que existiu o texto original. É como dissera Arrojo (1999, p. 39) em “A 
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Desconstrução do logocentrismo e a origem do significado” quando a mesma deixa 

claro que o significado não está preso nas amarras do texto, nem mesmo no 

horizonte interno do autor, muito menos nasceu dos caprichos de algum tipo de 

leitor. Assim, para a pesquisadora: 

 

O significado não se encontra preservado no texto, nem na redoma 
supostamente protetora das intenções conscientes de seu autor, 
tampouco nasce dos caprichos individualistas de um leitor rebelde; o 
significado se encontra, sim, na trama das convenções que 
determinam, inclusive, o perfil, os desejos, as circunstâncias e os 
limites do próprio leitor.  
 

 

A produção e a transformação de significados entre as línguas pressupõe que 

haja uma multiplicidade de significados que devem ser considerados durante a 

tradução. No envolvimento do tradutor, no todo do processo tradutório, este é 

responsável pelas escolhas que faz e participará de um fato que envolve a 

linguagem, e não só a língua.  

Portanto, entender a tradução, a partir da desconstrução, significa aceitar as 

opções e se deleitar nas escolhas, pois como diz Ottoni (2000, p. 106): 

 

Ora, se partimos de que a “a desconstrução” não existe em nenhum 
lugar, pura, própria”; de que não existe A ou uma só desconstrução”; 
de que ‘desde o início estava claro que “desconstruções” deveria se 
dizer no plural’ e, ainda, que ela é impossível’, como pensar a 
relação tradução/desconstrução? Esta relação está cada vez mais 
comprometida com o pensamento da desconstrução, mas se não há 
“uma só desconstrução”, mas “desconstruções” e ainda 
“desconstruções no plural”, a tradução nessa relação tem de estar 
sempre sendo “re(definida), isto é, tem de ser constantemente 
repensada”. 

 
 

Os dados analisados apontam para a discussão sobre a tarefa do tradutor e 

que, diante das ponderações que fizemos, percebemos que a tradução precisa ser 

encarada como um universo de possibilidades, não como uma via de mão única em 

que só há um termo na língua de chegada compatível àquele da língua partida. A 

partir da perspectiva da desconstrução, caracterizada como “mais-de-uma-língua”, a 

tradução é vista fora das dicotomias estáveis da Linguística Tradicional, ou seja, não 

se trata de transportar significados estáveis, idênticos, mas de compreender que há 

diversas opções de tradução. E, no embate com as opções de tradução é que temos 
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na tarefa do tradutor um paradoxo, qual seja: a de traduzir necessariamente e a de 

traduzir o impossível. O tradutor está em constante estado de dívida, ora é devedor 

de sua própria língua ora é devedor da língua na tradução.  

Percebemos no decorrer de nossas análises que em inúmeros momentos os 

tradutores tiveram que “dialogar” com Drummond para compreender suas ideias e 

conseguir “devolver” na língua de chegada trechos, palavras, expressões que muitas 

vezes, na própria língua portuguesa, já imprimiam diversidade de sentidos. Foi 

assim com expressões como “preta velha”, “que nem”, “as casas espiam os 

homens”, “Carlos você telúrico”, entre tantos outros. Em tais circunstâncias, os 

tradutores tiveram que agir sobre o texto, modificando-o, recriando-o e com isso 

deixando suas marcas, seu rastro, no texto do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É preciso coragem para sair do lugar, para 
escolher o que abandonar e o que conservar 
na viagem, porque sem abandono não há 
renovação e sem conservação não há 
história.  

 
Perrone- Moisés, 2006, p.29 

 

  

 Leyla Perrone-Moisés, na frase que escolhemos como epígrafe desta seção, 

fala da atitude necessária para se adquirir conhecimento, para se aprender, que é a 

capacidade de saber selecionar o que levar na viagem e o que manter. Acreditamos 

que essa foi nossa atitude ao longo dessa pesquisa, ou seja, tivemos que decidir 

deixar para trás verdades e conceitos tidos como absolutos, fechados e voltar aos 

mesmos com um olhar mais aberto, mais compreensivo ante as leituras e postulados 

teóricos que se nos apresentaram. Não foi uma tarefa fácil, contudo o aprendizado 

adquirido se mostra de valor ímpar. 

 A princípio, quando enveredei pelo caminho da tradução, pensava que este 

era um processo difícil porque competia ao tradutor a tarefa de tentar ser “fiel” ao 

texto de partida. Com esta pesquisa e a leitura de autores como Derrida, Benjamin, 

Arrojo, Ferreira, Ottoni, pude desconstruir essa percepção, abandonar essa 

bagagem e enxergar o tradutor como uma pessoa que intervém sobre o texto, que o 

modifica, que não é passivo no processo de tradução. A partir daí traçamos a 

questão norteadora dessa pesquisa que era verificar justamente isso, ou seja, 

investigar a tarefa do tradutor a partir da análise dos textos “originais” de Drummond 

percebendo a intervenção do tradutor, considerando a tradução como 

transformação. Nossa hipótese era a de que o tradutor deixa marcas, rastros no 

texto do outro. 

 Verificamos que o tradutor intervém na tradução, modifica o texto, renova o 

“original” fazendo com que este sobreviva, se transforme e conserve-se na história, 

uma vez “que a tradução vem depois do original e, para as obras importantes, que 

não encontram jamais seu tradutor predestinado, no tempo de seu nascimento, ela 
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caracteriza o estado de sua sobrevida” (BENJAMIN, apud Derrida, 2006, p.32). 

Diante dessas considerações, percebemos em nossa pesquisa que por mais que os 

tradutores efetuem modificações nos poemas de Carlos Drummond de Andrade, 

eles contribuem para que os escritos do poeta itabirano sobrevivam e se perpetuem 

além das fronteiras da nação brasileira. 

 A marca da autoria da tradução ou os rastros deixados pelo tradutor foram 

observados em muitos momentos. Nós agrupamos essas observações em quatro 

categorias de transformação, a saber: sonoridade e efeito de sentido, escolha 

vocabular, sintaxe e estilística e a última, a língua de Drummond. Na primeira 

categoria, dentre os muitos exemplos citados, um que nos pareceu particularmente 

interessante foi em relação ao Poema de Sete Faces, especificamente no trecho em 

que poeta itabirano constrói a rima com as palavras Raimundo e mundo. O 

significante Raimundo traz o significante mundo em seu interior.  Os tradutores 

resolveram essa questão fazendo uma combinação um pouco diferente. Strand 

estabelece esse jogo sonoro praticamente nos mesmos versos que Drummond fez, 

usando os termos “Harold/world”. Bishop, por sua vez, transforma um pouco mais, e 

constrói a rima em lugar diferente daquele estabelecido por Drummond, usando os 

vocábulos “universe/Eugene/mean”. 

 A segunda categoria – escolha vocabular - se mostra particularmente 

interessante, sobretudo porque compreender os múltiplos sentidos que um 

significante pode ter já se mostra desafiante na própria língua de partida. E para o 

tradutor esse desafio se intensifica ainda mais, porque em muitos casos, ele se 

depara com construções idiomáticas, coloquiais e que o colocam diante do 

intraduzível. Em tais circunstâncias, para que a tradução ocorra o poeta precisa se 

posicionar, transformando o texto, com o intuito de tentar “quitar” uma dívida que 

começa no próprio texto de partida. Pensamos ser pertinente citar aqui a 

transformação que ocorre na tradução do poema “Confissão de itabirano”. Nesse 

poema, os tradutores traduziram a expressão “triste, orgulhoso, de ferro” como “sad, 

proud, ironclad” e “ sad, proud, made of iron”. Apesar dos tradutores terem 

coincidido na escolha dos dois primeiros significantes, não temos ainda assim uma 

tradução “igual”, “idêntica”, “equivalente”, pois o igual, na linguagem derridiana, 

também tem transformação, tem diferença, posto que cada tradutor atribui aos 

significantes em questão sentidos diversos. 

 No tocante à sintaxe e estilística, observamos que Drummond adota uma 
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escrita que não segue atentamente às prescrições da gramática normativa da 

Língua Portuguesa. Um dos motivos que justificam tal questão, diz respeito ao fato 

do poeta estar filiado a uma escola literária, a saber, o Modernismo, que apregoava 

liberdade de escrita, uso de versos livres, sintaxe fragmentada e desapego com as 

formas clássicas de escritas. No Poema de Sete Faces temos uma construção 

curiosa e que exemplifica bem o que estamos falando, quando o poeta escreve 

“pernas brancas pretas amarelas”. Ele imprime velocidade ao texto quando não usa 

vírgulas para separar os adjetivos referentes ao substantivo “pernas”. A tradutora 

Elizabeth Bishop lida com essa questão repetindo o substantivo “legs” junto de cada 

adjetivo e usando a vírgula para separar cada bloco de substantivo e adjetivo, ou 

seja, ela modifica o texto “original”, transforma-o. Strand tenta recuperar a 

velocidade do bonde estabelecida por Drummond nesse poema no momento em 

que prima por não usar vírgulas. Contudo, mesmo usando apenas um substantivo e 

optando por não usar vírgulas como fez Drummond, modifica o texto e transforma-o 

quando respeita sua própria língua e usa os adjetivos antes do substantivo “white 

black yellow legs”. 

 Nossa última categoria de transformação foi a língua de Drummond. Nesse 

item de nossa pesquisa, lidamos com as construções lingüísticas efetuadas por 

Drummond e que causam estranheza já na língua de partida. Drummond além de 

seguir uma sintaxe própria do Modernismo, movimento ao qual já dissemos que ele 

pertencia, tem um estilo próprio e muito particular de escrita. Os tradutores em 

muitos momentos nos quais se defrontaram com as sentenças ambíguas ou com as 

sentenças de natureza idiomática, tentaram normalizar a língua e resolver o impasse 

do intraduzível assujeitando sua língua à língua do poeta. Destacamos dois versos 

do poema Infância, em que o poeta diz: “O amor, Carlos, você telúrico/ A noite 

passou em você”. Esses versos na própria língua portuguesa já são instigantes, pois 

são inusitados, diferentes, não são usuais. Ou seja, na própria língua de partida já 

se instaura uma dívida. Os tradutores tentaram “quitar” essa dívida, que ao nosso 

ver estaria na ordem das chamadas dívidas impagáveis, como fala Derrida. A 

construção que ambos os tradutores efetuaram da frase dita anteriormente “spent 

the night with you” pode ser traduzida como “passei a noite com você”.  Essa frase 

está também na categoria do intraduzível, contudo os tradutores se posicionaram, 

estabeleceram “diálogo” com Drummond para que a tradução ocorresse e 

propuseram a frase que ora discutimos. 
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O que também verificamos com nossas ponderações é que as traduções 

efetuadas pelos tradutores estão associadas ao processo de apropriação deles em 

relação à língua do outro e com a responsabilidade de modificar, transformar, 

reinventando os textos “originais”. Todavia, “proteger” os sentidos “originais” é tarefa 

difícil e muitas vezes até impossível- quiçá devolver o significado “primeiro”, já nos 

provam todos os exemplos aqui citados.  

É preciso, portanto, que pensemos a prática tradutória enquanto 

transformação. Mas não é uma transformação qualquer, uma vez que toda tradução 

tem a necessidade de dizer o mesmo (Derrida, 1985; Ferreira, 2006). Diante da 

impossibilidade de restituir o significado puro e intocável na passagem de uma 

língua para outra, o tradutor, ao apropriar-se da língua do outro, apresenta soluções 

para os limites lingüísticos, culturais que transformam, reinventam e fazem o 

chamado original crescer, tornando complicado separar tradução e transformação. 

 Importa ressaltar que após as leituras e a conclusão de nossa investigação, 

percebemos que a tradução na perspectiva que passamos a encarar significa estar 

comprometido com a Linguagem, significa vê-la como heterogênea, aberta, como 

um processo de repensar a linguagem, pois o tradutor é levado a analisar as 

palavras de que dispõe para utilizar em lugar daquela utilizada pelo autor do texto 

“primeiro”.  Isto é, o tradutor pensa sobre a língua de origem e sobre a sua própria 

língua. 

 Enfim, ousamos afirmar que a tarefa da tradução não se fecha, não se finda, 

é processo e como processo pode ser revista, repensada, refeita, pois cada 

tradução é o resultado da ação de um tradutor que com sua identidade interfere 

sobre o que traduz. E, não existe um traço que separa ou mesmo divide de maneira 

estanque tradução e transformação. Elas caminham juntas no processo uma vez 

que não enxergamos a tradução como transposição, sem interferência do tradutor, 

de uma língua para outra e cujo resultado é a reprodução fiel do original. Assim a 

separação estanque entre tradução e transformação é desconstruída, na medida em 

que os critérios utilizados para sustentar essa separação são tênues.  

 Diante disso, importa ponderar que o tradutor é um partícipe no processo 

tradutório, uma vez que o mesmo transforma significativamente o texto original 

fazendo alterações que são bastante relevantes para o entendimento do texto com o 

qual trabalha. Aqui o tradutor não é visto como pouco mais que um transcritor, ele 
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assume uma criatividade, ele transforma o texto “primeiro”. Isso ficou evidente em 

nossa investigação quando percebemos as interferências dos tradutores, os quais 

efetuaram uma transformação na passagem do português para o inglês. 

 Por fim, pontuamos que o trabalho em consonância com os estudos atuais de 

tradução pode contribuir para refletir sobre o novo conceito de tradução e de 

redimensionamento do papel do tradutor de literatura. Cada tradução exige de quem 

traduz a capacidade de confrontar áreas específicas de dois idiomas e de culturas 

diferentes, e esse confronto é único, uma vez que suas variáveis são imprevisíveis.  
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I 
 

Poema de sete faces e suas traduções 
Carlos Drummond de Andrade 

 
Quando nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada. 
O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás dos óculos e do bigode. 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus, 
se sabias que eu era fraco. 
Mundo mundo vasto mundo 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração. 
Eu não devia te dizer 
mas essa lua 
mas esse conhaque 
botam a gente comovido como o diabo. 
 
 

 
Seven-sided Poem 

Translated by Elizabeth Bishop 
 
When I was born, one of the crooked 
angels who live in shadow, said: 
Carlos, go on! Be gauche in life. 
 
The houses watch the men, 
men who run after women. 
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If the afternoon had been blue, 
there might have been less desire. 
 
The trolley goes by full of legs: 
white legs, black legs, yellow legs. 
My God, why all the legs? 
my heart asks. But my eyes 
ask nothing at all. 
 
The man behind the moustache 
is serious, simple, and strong. 
He hardly ever speaks. 
He has a few, choice friends, 
the man behind the spectacles and the moustache. 
 
My God, why has Thou forsaken me 
if Thou knewest I was not God, 
if Thou knewest that I was weak? 
 
Universe, vast universe, 
if I had been named Eugene 
that would not be what I mean 
 
but it would go into verse 
faster. 
Universe, vast universe, 
my heart is vaster. 
 
I oughtn't to tell you, 
but this moon 
and this brandy 
play the devil with one's emotions. 
 
 

Seven-sided Poem 
Translated by Mark Strand 

 
When I was born, one of those 
crooked angels who live in shadow 
said: Go on, Carlos, be gauche in life. 
 
The houses look out on men 
chasing after women. 
If the afternoon were blue 
there might be less desire. 
 
The trolley passes full of legs: 
white, black, yellow legs. 
My God, my heart asks, why so many legs. 
But my eyes 
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ask nothing. 
 
The man behind the mustache 
is serious, simple, and strong. 
He hardly talks. 
He has few and precious friends, 
the man behind the glasses and the mustache. 
 
My God, why hast Thou forsaken me. 
Thou knewest I wasn't God 
Thou knewest how weak I was. 
 
World, wide world, 
if my name were Harold 
it might be a rhyme 
but no answer. 
World, wide world, 
my heart is bigger 
than you are. 
 
I shouldn't tell you 
but this moon 
and this cognac 
are hell on a person's feelings. 
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ANEXO II 

 
No meio do caminho e suas traduções 

Carlos Drummond de Andrade 
 
No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
 

In the Middle of the Road 
Translated by Elizabeth Bishop 

 
In the middle of the road there was a stone 
there was a stone in the middle of the road 
there was a stone 
in the middle of the road there was a stone. 
Never should I forget this event  
in the life of my fatigued retinas. 
Never should I forget that in the middle of the road 
there was a stone 
there was a stone in the middle of the road 
in the middle of the road there was 
 

In the Middle of the Road   
Translated by Mark Strand 

  
In the middle of the road there was a stone 
there was a stone in the middle of the road 
there was a stone 
in the middle of the road there was a stone. 
 
I'll never forget this event 
in the lifetime of my tired eyes. 
I'll never forget that in the middle of the road 
there was a stone 
there was a stone in the middle of the road 
in the middle of the road there was a stone. 
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ANEXO III 

 
Não se mate e suas traduções 
Carlos Drummond de Andrade 

 
Carlos, sossegue, o amor  
é isso que você está vendo: 
hoje beija, amanhã não beija,  
depois de amanhã é domingo  
e segunda-feira ninguém sabe  
o que será. 
 
Inútil você resistir 
ou mesmo suicidar-se. 
Não se mate, oh não se mate, 
reserve-se todo para  
as bodas que ninguém sabe  
quando virão,  
se é que virão. 
 
O amor, Carlos, você telúrico, 
a noite passou em você,  
e os recalques se sublimando, 
lá dentro um barulho inefável, 
rezas,  
vitrolas, 
santos que se persignam,  
anúncios do melhor sabão,  
barulho que ninguém sabe 
de quê,  
pra quê. 
 
Entretanto você caminha 
melancólico e vertical. 
Você é a palmeira, você é o grito  
que ninguém ouviu no teatro 
e as luzes todas se apagam.  
O amor no escuro, não, no claro, 
é sempre triste, meu filho, Carlos,  
mas não diga nada a ninguém, ninguém sabe nem saberá.  
 
 

Don’t kill yourself 
Translated by Elizabeth Bishop 

 
Carlos, keep calm, love 
is what you're seeing now: 
today a kiss, tomorrow no kiss, 
day after tomorrow's Sunday 



92 

 

and nobody knows what will happen 
Monday. 
 
It's useless to resist 
or to commit suicide. 
Don't kill yourself. Don't kill yourself! 
Keep all of yourself for the nuptials 
coming nobody knows when, 
that is, if they ever come. 
 
Love, Carlos, tellurian, spent the night with you, 
and now your insides are raising an ineffable racket, 
prayers, 
victrolas, 
saints crossing themselves, 
ads for a better soap, 
a racket of which nobody 
knows the why or wherefore. 
 
In the meantime you go on your way 
vertical, melancholy. 
You're the palm tree, you're the cry 
nobody heard in the theater 
and all the lights went out. 
Love in the dark, no, love 
in the daylight, is always sad., 
sad, Carlos, my boy, 
but tell it to nobody, 
nobody knows nor shall know. 
 

 
Don’t kill yourself 

Translated by Mark Strand 
 
 
Carlos, calm down, love 
is what you are seeing: 
a kiss today, tomorrow no kiss, 
the day after tomorrow is Sunday 
and nobody knows what will happen 
on Monday. 
 
It's useless to resist 
or to commit suicide. 
Don't kill yourself. Don't kill yourself. 
Save all of yourself for the wedding 
though nobody knows when or if 
it will ever come. 
 
Carlos, earthy Carlos, love 
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spent the night with you 
and your deepest self 
is raising a terrible racket, 
prayers, 
stereos, 
saints in procession, 
ads for the best soap, 
a racket for which nobody knows 
the why or wherefore. 
 
Meanwhile, you walk 
upright, unhappy. 
You are the palm tree, you are the shout 
that nobody heard in the theater 
and all the lights went out. 
Love in darkness, no, in daylight, 
is always sad, Carlos, my boy, 
don't tell anyone, 
nobody knows or will know. 



94 

 

 
ANEXO IV 

Infância e suas traduções 
Carlos Drummond de Andrade   

 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras. 
lia a história de Robinson Crusoé, 
Comprida história que não acaba mais. 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala- nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem preta velha 
café gostoso 
café bom. 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
Olhando para mim: 
-Psiu... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou o mosquito. 
E dava um suspiro... que fundo! 
 
Lá longe meu peai campeava  
no mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.  
    

 
  

Translated by Bishop  
Infancy 

 
My father got on his horse and went to the field. 
My mother stayed sitting and sewing. 
My little brother slept. 
A small boy alone under the mango trees, 
I read the story of Robinson Crusoe, 
the long story that never comes to an and.  
 
At noon, white with light, a voice that had learned 
Lullabies long ago in the slave-quarters – and never forgot- 
called us for coffee. 
Coffee blacker than the black old woman 
delicious coffee 
good coffee. 
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My mother stayed sitting and sewing 
watching me: 
Shh- don’t wake the boy. 
She stopped the cradle when a mosquito had lit 
and gave a sigh… how deep! 
Away off there my father went riding 
through the farms endless wastes. 
 
And I didn’t know that my story  
was prettier than that of Robinson Crusoe. 

 
 
 

Childhood 
Translated by Nist 

 
 

My father mounted and rode to the fields. 
My mother sat sewing at home. 
My little brother slept. 
Alone, a boy among mango trees, 
I read the story of Robinson Crusoe. 
A long story that never ends.. 
 
At noon, white with light, a voice that learned 
To lullaby in a long-ago slavery- and never forgot- 
Called us for coffee. 
Coffee black as the black old woman, 
tasty coffee, 
good coffee 
 
My mother kept sitting and sewing, 
Looking at me: 
_ Shhh… Don’t wake the baby. 
Then at the cradle where a mosquito whined. 
And she sighed… how deeply! 
 
Far away my father rode. 
In the endless brush of the farm. 
 
And I didn’t know that my story 
Was more beautiful than Robinson Crusoe’s 
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ANEXO V 
 

Aurora e suas traduções 
Carlos Drummond de Andrade 

 
O poeta ia bêbedo no bonde. 
O dia nascia atrás dos quintais. 
As pensões alegres dormiam tristíssimas. 
As casas também iam bêbedas. 
 
Tudo era irreparável. 
Ninguém sabia que o mundo ia acabar 
(apenas uma criança percebeu mas ficou calada), 
que o mundo ia acabar às 7 e 45. 
Últimos pensamentos! últimos telegramas! 
José, que colocava pronomes, 
Helena, que amava os homens, 
Sebastião, que se arruinava, 
Artur, que não dizia nada, 
embarcam para a eternidade. 
 
O poeta está bêbedo, mas 
escuta um apelo na aurora: 
Vamos todos dançar 
entre o bonde e a árvore? 
 
Entre o bonde e a árvore 
dançai, meus irmãos! 
Embora sem música 
dançai, meus irmãos! 
Os filhos estão nascendo 
com tamanha espontaneidade. 
Como é maravilhoso o amor 
(o amor e outros produtos). 
Dançai, meus irmãos! 
A morte virá depois 
como um sacramento. 
  
 

Dawn 
Translated by Mark Strand 

 
The poet rode the trolley drunk. 
The sun came up behind the yards. 
The small hotels slept very sadly. 
The houses too very drunk.  
 
Everything was a total wreck. 
Nobody knew that the world was going to end 
(only a child did but kept it quiet), 
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That the world was going to end at 7:45. 
Last thoughts! Last telegrams! 
Joe who listed pronouns, 
Helen who loved men, 
Sebastian who ruined himself, 
Arthur who never said anything, 
set off for eternity.  
The poet is drunk, but 
He hears a voice in the dawn: 
Why don’t we all go dancing 
between the trolley and the tree?  
Between the trolley and the tree 
dance, brothers! 
Even without music 
dance, brothers! 
Children are being born 
with so much spontaneity. 
Love is fantastic. 
(love and what it produces).  
Dance, brothers! 
Death Will come later 
Like a sacrament. 
 
 

Dawn 
Translated by John Nist 

 
The poet was drunk in a streetcar 
Day was dawning behind the backyards  
The day boarding houses were sleeping most sadly. 
The houses also were drunk. 
 
Everything was beyond repair. 
Nobody knew the word was going to end 
(only a child guessed it but kept silent), 
That the world was going to end at 7:45. 
Last thoughts! Final telegrams! 
Joseph who had mastered his pronouns 
Helen, who loved men, 
Sebastian, who was bankrupting himself, 
Arthur, who said nothing, 
Set all for eternity. 
The poet is drunk, but 
He listens to an invitation in the dawn: 
Shall we all go dancing 
Between the streetcar and the tree? 
 
Between the streetcar and the tree 
Dance, my brothers! 
Although there is no music 
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Dance my brothers! 
 
Children are being Born 
With such spontaneity 
How marvelous is love 
(love and other products). 
Dance, my brothers! 
Death Will come later, 
Like a sacrament    
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ANEXO VI 

 
Confidência de itabirano e suas traduções 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Alguns anos vivi em Itabira. 
Principalmente nasci em Itabira.  
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 
Noventa por cento de ferro nas calçadas. 
Oitenta por cento de ferro nas almas. 
E esse alheamento do que na vida é 
porosidade e comunicação. 
 
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 
vem de Itabira, de suas noites  brancas, sem mulheres e sem horizontes. 
 
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 
é doce herança itabirana. 
 
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. 
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Durval. 
este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. (p.46) 
 
este orgulho, esta cabeça baixa... 
Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 
Hoje sou funcionário público. 
Itabira é apenas uma fotografia na parede.  
Mas como dói! (p.47, 2008) 
 
 

Itabiran’s Confession 
Translated by John Nist 

 
For several years I lived in Itabira. 
First of all, I was born in Itabira. 
That’s why I’m sad, proud: made of iron. 
Ninety percent iron in the sidewalks. 
Eighty percent iron in the souls. 
And this alienation from everything in life that is open and talkative. 
 
The will to love, which paralizes my work, comes from Itabira, from its womanless, 
horizonless, White nights. 
And the habit of suffering, so full of distraction, 
is a sweet heritage from Itabira 
 
From Itabira I have a few gifts to offer you now: 
This Saint Benedict by the old saint-maker  Alfredo Duval; 
this tapir spread on the sofa in this living room; 
this pride, this bowed head… 
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Once I owned gold, owned cattle, owned plantation. 
Today I am a public official. 
Itabira is only a photograph on the wall. 
But how it hurts! 
 
 

Itabiran Confession 
Translated by Thomas Colchie 

  
For many years I lived in Itabira. 
Basically I come from Itabira. 
That’s why I’m sad, proud- ironclad. 
Ninety percent iron in the sidewalks. 
Eighty percent iron in the soul. 
And this detachment from whatever in life is porous and communicative. 
 
The aching for love that frustrates my work 
also comes from Itabira: from its nights without women or horizon. 
And that habit of suffering which so humors me  
is a pure Itabiran legacy. 
 
Have a look at my mementos, collected in Itabira. 
And my tapir hide, draped over the parlor sofa. 
Not to mention this pride, this lowered head… 
 
I used to have gold, cattle, ranches. 
Today I’m a civil servant. 
Itabira’s nothing more than the photograph on the wall. 
But how it lingers! 
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ANEXO VII 

 
Lembrança do Mundo Antigo e suas traduções 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Clara passeava no jardim com as crianças. 
O céu era verde sobre o gramado, 
a água era dourada sob as pontes, 
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados, 
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas, 
a menina pisou a relva para pegar um pássaro, 
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranqüilo em redor de Clara. 
 
As crianças olhavam para o céu: não era proibido. 
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. 
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. 
 
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, 
esperava cartas que custavam a chegar, 
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!! 
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!  
  
 

Souvenir of the Ancient World 
Translated by John Nist 

 
Clara walked in the garden with the children. 
The sky was green over the grass, 
the water was golden under the bridges, 
other elements were blue and rose and orange, 
a policeman smiled, bicycles wheeled past, 
a girl stepped on the lawn to catch a bird, 
the whole world-Germany, China-everything lay 
 hushed around Clara. 
 
The children looked at the sky: it was not forbidden. 
Mouth, nose, eyes were open. No danger. 
Clara feared missing the eleven o’clock streetcar, 
waiting for letters slow to arrive, 
not always being able to wear a new dress. But she 
walked in the garden, in the morning! 
They had gardens, they had mornings in those days! 
 
 

Souvenir of the ancient world 
Translated by Mark Strand 

 
Clara strolled in the garden with the children. 
The sky was green over the grass, 
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the water was golden under the bridges, 
a policeman smiled, bycicles passed, 
 
a girl stepped onto the lawn to catch a bird, 
the whole world-Germany, China- 
all was quiet around Clara. 
 
The children looked at the sky: it was not forbidden. 
Mouth, nose, eyes were open. There was no danger. 
What Clara feared were the flu, the heat, the insects. 
Clara feared missing the eleven o’clock trolley: 
She waited for letters slow to arrive, 
She couldn’t always wear a new dress. But 
she strolled in the garden, in the morning! 
They had gardens, they had mornings in those days! 
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ANEXO VIII 
 

Quadrilha 
Carlos Drummond de Andrade 

 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história 
 
 

Quadrille 
Translated by Nist 

 
 
John loved Teresa who loved Raymond 
Who loved Mary who loved Jack Who loved Lili 
Who loved nobody. 
John went to the States, Teresa to a convent, 
Raymond died in accident, Mary stayed an old maid, 
Jack committed suicide, and Lili married J.Pinto Fernandes- 
Who was not a character in this story. 
 

 
 

Quadrille 
Translated Mark Strand 

 
John loved Teresa who loved Raymond 
Who loved Mary who loved Jack who loved Lily 
Who didn’t love anybody. 
John went to the United States, Teresa to a convent 
Raymond died in an accident, Mary became an old maid, 
Jack committed suicide and Lily married J. Pinto Fernandez 
Who didn’t figure into the story. 
 


