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RESUMO 

 

O presente trabalho visa oferecer à comunidade acadêmica um novo ponto de vista 

sobre os estudos de tradução de poesia. Assim, pretende-se beneficiar os tradutores de 

poesia em geral e os tradutores do português para o espanhol em particular. O meio de 

analisar o poema é conhecendo muito bem os elementos que o compõem e, para isso, 

usamos os três elementos da poesia de Ezra Pound. A finalidade é que, com esses 

aspectos teóricos, o tradutor de poesia possa nortear seu labor, criando sua própria 

“poética da tradução”, mas considerando os elementos fundamentais para desenvolvê-

la. Por essa razão, resolveu-se dialogar com os seguintes autores: Ezra Pound, Haroldo 

de Campos (Transcriação) e Jacques Derrida (Desconstrução). Eles se aproximam, por 

meio da tradução e do signo linguístico, das teorias líquidas de Zygmunt Bauman. No 

estudo das estruturas de Ezra Pound, foram usadas também as teorias antropológicas de 

Gaston Bachelard e Gilbert Durand (para a fenopeia) como os estudos de pragmática 

(para a logopeia) e a métrica literária (para a melopeia). Logo, fundamentos 

antropológicos são conjugados nesta versão metodológica integrada. O livro de poemas 

escolhido para tradução do português para o espanhol foi Todo Risco, o ofício da 

paixão, do poeta baiano Damário da Cruz.  

 

Palavras-chave: Tradução de poesia, Poética da tradução, Ezra Pound, Transcriação, 

Desconstrução, Damário da Cruz. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo quiere ofrecer a la comunidad académica un nuevo punto de vista 

sobre los estudios de traducción de poesía. Con este trabajo, se pretende beneficiar a los 

traductores de poesía en general y a los traductores de portugués a español en particular. 

La forma de analizar el poema es conociendo muy bien los elementos que lo componen 

y para eso usamos los tres elementos de la poesía de Ezra Pound. La finalidad es que 

con estos aspectos teóricos, el traductor de poesía pueda nortear su labor creando su 

propia “poética de la traducción” pero considerando los elementos fundamentales para 

llevarla a cabo. Resolvimos dialogar con los siguientes autores: Ezra Pound, Haroldo de 

Campos (Transcreación) y Jacques Derrida (Deconstrucción). Éstos se aproximan por 

medio de la traducción y del signo lingüístico a las teorías líquidas de Zygmunt 

Bauman. En el estudio de las estructuras de Ezra Pound se usaron también las teorías 

antropológicas de Gaston Bachelard y Gilbert Durand (para la fenopéia) como los 

estudios de pragmática (para la logopéia) y la métrica literaria (para la melopéia). Así, 

fundamentos antropológicos son conjugados en esta versión metodológica integrada. El 

libro de poemas escogido para traducir del portugués al español fue Todo Risco, o oficio 

da paixão del poeta Damário da Cruz, natural de Bahia.  

 

Palabras clave: Traducción de poesía, Poética de la traducción, Ezra Pound, 

Transcreación, Deconstrucción, Damário da Cruz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO …………………………………………………………………..            

09 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS …………………………………………………..            

10  

1.2 METODOLOGIA…………………………………………………………………          

13 

1.3 A TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS PARA O ESPANHOL …………………….           

15 

 

2 TEORIASTRADUTÓRIAS PARA UMA PRÁTICA DA TRADUÇÃO............          

18 

2.1 CONTEXTO: A FILOSOFIA LÍQUIDA DE ZYGMUNT BAUMAN NO 

       IMPERATIVO DA ALTERIDADE.......................................................................          

20 

2.3 O DESCONSTRUTIVISMO DERRIDIANO EM FOCO......................................          

24 

2.4  HAROLDO DE CAMPOS E A FORÇA DA TRANSCRIAÇÃO.........................          

25 

2.5  OS ELEMENTOS POÉTICOS DE EZRA POUND..............................................          

27 

 

3 A POESIA DE DAMÁRIO DA CRUZ COMO OFÍCIO DA PAIXÃO: 

    “A POSSIBILIDADE DE ARRISCAR É QUE NOS FAZ HOMENS”..............         

33 

3.1  BREVE BIOGRAFIA..............................................................................................        

33 

3.2  SOBRE O LIVRO E O POEMA TODO RISCO   .................................................          

34 

3.3  A OBRA E O CONCEITO DE POESIA  ..............................................................          

35 

3.4  O FOTO-POEMA    ...............................................................................................          

40 

 

4  ANÁLISE DOS TRÊS ELEMENTOS DA POESIA DE EZRA POUND...........         

43 

4.1  A TRADUÇÃO DA MELOPEIA NA POESIA DE DAMÁRIO DA CRUZ.........         

43 

4.1.1  Os estudos de métrica na tradução da poesia  .....................................................          

43 

4.1.2  O ritmo como componente essencial do poema...................................................         

44 

4.1.3  O ritmo e a melodia..............................................................................................         

47 

4.1.4  O acento, a alma das palavras ..............................................................................        

49 

4.1.5  A elisão ou sinalefa..............................................................................................         

50 



11 
 

4.1.6  A rima...................................................................................................................         

50 

4.1.7  O metro ................................................................................................................         

51 

4.1.8  A prática do exemplo: “Escapada”, um poema de Damário da Cruz para o 

          Espanhol...............................................................................................................         

54 

4.2  A TRADUÇÃO DA FENOPEIA NA POESIA DE DAMÁRIO DA CRUZ  

        PARA O ESPANHOL.............................................................................................        

55 

4.2.1 O início: a imagem    .............................................................................................        

56 

4.2.2 As imagens principais em alguns poemas de Todo Risco, seus símbolos 

         e regimes...............................................................................................................          

61 

4.3  A TRADUÇÃO DA LOGOPEIA  ...........................................................................        

63 

 

5 TRADUÇÃO DE TODO RISCO, O OFÍCIO DA PAIXÃO PARA O ESPANHOL      

67 

 

6 CONCLUSÕES ...........................................................................................................        

86 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................         

88 

 

ANEXOS ........................................................................................................................         

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Segundo a tradição clássica, os criadores dos mitos eram os grandes poetas. Eles 

recebiam, por meio das musas, os segredos do universo. Damário da Cruz é um dos 

poetas brasileiros que melhor soube transmitir essa verdade ditada pelas musas. Em seus 

versos, percebemos a síntese da essência do ser humano, as novas e eternas descobertas 

da alma, a importância de ser homem num mundo, às vezes, mais que caótico, 

arriscado. 

A poesia como o resto das artes, nos faz iguais. Transcendemos os significados e 

chegamos ao conhecimento de nós mesmos e dos outros, pois através da arte 

comunicamos e entendemos esquemas e padrões culturais que nos unificam como seres 

humanos1. Traduzir é ser o elo entre dois mundos iguais, mas com linguagens 

diferentes.  

A poesia de Damário é principalmente humana, reúne todos2. É um ato de 

comunhão. Como afirmava Patocka, segundo Edgar Morin, a ideia de que todos somos 

um é importante para compreender nossa vida e a vida dos outros em relação constante: 

“nossa missão deve ser efetivamente a de civilizar as relações humanas sobre o nosso 

planeta”(MORIN, 2008, p. 40)3. 

                                            
1A poesia pode ser entendida como conhecimento, desde a manifestação linguística do eu à consciência 

comunicativa do nós. Norbert Elias, em La sociedad de los individuos, afirma: “[…] he señalado muchas 

veces que la palabrita yo carecería de significado si al pronunciarla no se tuvieran en cuenta otros 

pronombres personales que remiten a otros seres humanos. La doble forma del nombre muestra con 

bastante claridad lo que en el fondo es evidente, que cada ser humano procede de un grupo de otros seres 

humanos, cuyo nombre lleva, como apellido, al lado de su nombre de pila individualizador. La identidad 

como yo no puede existir sin la identidad como nosotros. Lo único que varía es el equilibrio entre el yo y 

el nosotros, la forma de la relación entre yo y el nosotros”(“[...] tenho assinalado muitas vezes que a 

palavrinha eu careceria de significado se ao pronunciá-la não se levassem em conta outros pronomes 

pessoais que remetem a outros seres humanos. A dupla forma do nome mostra com muita clareza o que 

no fundo é evidente, que cada ser humano procede de um grupo de outros seres humanos, que leva um 

nome, como sobrenome, ao lado de seu nome de batismo individualizador. A identidade como eu não 

pode existir sem a identidade como nós. O único que varia é o equilíbrio entre o eu e o nós, a forma do 

relacionamento entre eu e o nós.”) (ELIAS, 1990, p. 212) (Tradução nossa).  
2 Esta reunião de todos entra na linha dos pensamentos de Bakhtin: o homem emerge dos outros, dentro 

do conceito de dialogismo. (BAKHTIN apud TODOROV, 1981, p. 50).  
3 Como veremos, não só vamos considerar a função da poesia como foi considerada por T.S. Eliot 

(“Função social da poesia”), mas também entendemos que a poesia é o caminho para a comunicação dos 

seres humanos, e essa comunicação leva ao conhecimento (fundamentalmente, por meio da logopeia, 

como será visto). René Wellek e Austin Warren, em Teoria da literatura (1949, p.35), afirmam: “Uma 

corrente contemporânea baseia a utilidade e a seriedade da poesia na alegação de que a poesia acarreta 

conhecimento, uma espécie de conhecimento. A poesia é uma forma de conhecimento. [...] a literatura 

traz um conhecimento daquelas particularidades que não são de conta da ciência nem da filosofia”.  
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“O outro e nós” são incluídos em teorias inicialmente tão desesperançadas como 

as de Zygmunt Bauman nas quais é revelada a condição de incerteza endêmica no 

mundo. O movimento como qualidade presente na modernidade dificulta as linhas de 

atuação de cada ser humano. Todo ser é efêmero, e não logramos chegar ao mais 

profundo de nós e do outro, porque tudo está em constante movimento, é mutável; o que 

é criado agora não serve, tudo é imediato.  

Estamos diante do momento mais líquido da história da humanidade, e essa falta 

de estabilidade é manifestada na linguística e também nas teorias literárias. As teorias 

sobre tradução poética e o processo de recriação-transcriação mostram de que maneira a 

filosofia líquida de Zygmunt Bauman está presente.  

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 

Em nossa linha de pesquisa, resolvemos dialogar com os seguintes autores: Ezra 

Pound, Haroldo de Campos e Jacques Derrida. Eles se aproximam, por meio da 

tradução e do signo linguístico, das teorias líquidas de Zygmunt Bauman. Os 

significados e, portanto, as interpretações, também são flutuantes4.  

O objetivo do presente trabalho é entrelaçar diversas teorias tradutórias que têm 

alguns pontos em comum, como a flutuação do significado e a recriação do texto, para 

elaborar uma poética da tradução.  

O livro de poemas escolhido para traduzir do português para o espanhol foi Todo 

Risco, ofício da paixão, do poeta baiano Damário da Cruz. 

Foram consideradas, principalmente, as teóricas poéticas de Ezra Pound, sem 

esquecer toda a teoria contemporânea desconstrutivista (uma vertente dentro do pós-

estruturalismo), não só unicamente linguística, mas também filosófica, na qual os 

significados, como já temos explicado, não são estáveis.   

                                            
4 Ao contrário do que postulava Saussure, que concebia ao significado um caráter estável. A partir da 

oposição dogmática de sincronia e diacronia, os significados podem ser estudados. Saussure comparou 

ambas as perspectivas, a sincrônica e a diacrônica, com os cortes que podiam ser feitos no tronco de uma 

árvore. Se se fizer um corte horizontal, pode-se estudar o estado de uma língua em um ponto determinado 

do tempo; se o corte é vertical, pode-se observar, no passar do tempo, a evolução dos elementos 

evoluídos.  
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Estes três marcos teóricos – o “quase estruturalismo” de Ezra Pound (a análise 

das estruturas poéticas baseada nos três elementos poéticos: melopeia, fenopeia e 

logopeia), a Transcriação de Haroldo de Campos e o Desconstrutivismo de Jacques 

Derrida – não se opõem, visto que criam uma continuação dentro do marco “líquido” 

assinalado por Zygmunt Bauman. 

No estudo das estruturas de Ezra Pound, também foram usadas as teorias 

antropológicas da imaginação simbólica de Gaston Bachelard e Gilbert Durand (para a 

fenopeia), além dos estudos de pragmática e semântica (para a logopeia) e a métrica 

literária (para a melopeia). Assim, fundamentos antropológicos são conjugados nesta 

versão metodológica integrada.  

A análise dos conteúdos líricos predominantes revela o valor que cada tema 

atinge dentro da poética do escritor, a amplitude dos enfoques que apresenta e como se 

entretecem umas imagens com outras em torno das ideias-chave, que se reiteram e 

configuram o universo poético da obra do escritor a traduzir, neste caso, Damário da 

Cruz. 

O meio de analisar o poema para ser posteriormente traduzido é conhecer muito 

bem os elementos que o compõem e, para isso, usamos como objeto os três elementos 

da poesia de Ezra Pound. A finalidade é que, com esses aspetos teóricos, o tradutor de 

poesia possa nortear seu labor criando sua própria “poética da tradução”. 

O que é uma Poética da tradução? Inicialmente, a Poética, no sistema clássico 

das ciências, tinha por objetivo o estudo das obras de arte verbal; a poética sofreu, já no 

período clássico, um processo de retorização (a Retórica era a ciência da expressividade 

verbal já que seu objetivo não era o estudo e conhecimento dos discursos miméticos e 

ficcionais, mas o estudo da atividade persuasiva da arte verbal). A reativação moderna 

da Poética, desenvolvida no século XX, a partir do Formalismo Russo, a Estilística e o 

Neoformalismo estruturalista, levou a Retórica a especializar sua atuação na elaboração 

de uma teoria específica da linguagem literária e poética. Quer dizer, o conceito atual de 

poética é relacionado com os estudos de retórica, mas poética e retórica visam à 

elaboração de uma teoria sobre a linguagem. Entende-se também por poética a reflexão 

pessoal de um poeta sobre seu fazer poético. Situamos os estudos de tradução dentro das 

duas acepções: a poética da tradução como estudo retórico da linguagem e como 

reflexão pessoal de um tradutor ante uma obra a ser traduzida5.  

                                            
5O termo poética pode revelar também um jogo de palavras e conceitos: po-ética (proética da tradução).  
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A poética da tradução é individual, criada por meio da experiência de cada 

tradutor, e específica, pois os universos poéticos de cada escritor mudam. As reflexões 

de Alfredo Bosi podem ser esclarecedoras: 

  

Assim, os bons tradutores continuam sendo poetas e ensaístas que já 

deram provas de concentrado labor textual em seus escritos originais. 

O que confere à tradução um estatuto bivalente de pesquisa lingüística 

norteada pelo valor da fidelidade (dever das almas doutas) e aventura 

pelos reinos da criação (prazer das almas belas). (BOSI, 1997, p. 525). 

 

Foi o livro de Mário Laranjeira, Poética da tradução: do sentido à significância 

(1993), que inspirou o processo de elaboração de uma Poética da tradução. Nesse livro, 

Mário Laranjeira analisa a conceituação do poético e suas manifestações textuais no 

espaço e no tempo, o que quer dizer, o seu modo de significação e a transposição 

(tradução) do poema de uma língua para outra. Para ele, a poesia é a forma criadora dos 

sentidos, mas ele trata a reescrita desde o ponto de vista da fidelidade. Mário Laranjeira 

também reflete sobre a oposição autor/tradutor e original/tradução, e não usa nenhum 

dos elementos poéticos de Ezra Pound para elaborar sua poética da tradução. No 

conceito de significância, porém, podemos ver paralelismos com a logopeia. Para ele, a 

significância é “a maneira específica de [o poema] produzir sentidos”, e continua:  

 

[...] a tradução do poema deve, pois, ultrapassar o patamar do 

“sentido” com referencialidade exterior do texto, que enfatiza o 

significado, para atingir o nível da geração interna de sentidos 

mediante o trabalho do sujeito na cadeia dos significantes. Traduzir o 

poema sem perder a poeticidade será traduzir a “significância”. 

(LARANJEIRA, 1993, p.12).  

 

Mário Laranjeira procura destacar o significante e a obliquidade semântica que 

constitui a passagem de acesso ao nível semiótico. Temos, pois, como bons tradutores, 

que identificar o que constitui o material poético. 

Como corpus para este experimento teórico-prático foi escolhido o texto de 

Damário da Cruz, Todo Risco, o Ofício da Paixão (1993). A escolha desse corpus não 

se deu apenas por uma questão de gosto e interesse pessoal, mas também porque esta 

obra, dentre toda a produção poética de Damário da Cruz, é a de maior difusão, além de 

que o poema que leva por título “Todo risco” é, possivelmente, um dos poemas mais 

conhecidos em toda a Bahia. 

                                                                                                                                
 



13 
 

O significado da palavra na obra de Damário da Cruz é uma arma de duplo fio, 

uma faca com duas lâminas cortantes. A polissemia e os jogos de palavras se 

confundem no universo cultural cheio de referências baianas, em particular do 

Recôncavo. O ritmo dos versos evoca, às vezes, a musicalidade da frase rápida, cortada, 

quebrada e circular, como cantada em um samba de roda. Não foi fácil traduzir a obra 

de Damário, e só atendendo à análise profunda dos três elementos da poesia é que 

conseguimos satisfazer o nosso objetivo.  

Muitos tradutores são cientes de que a poesia é o mais difícil de traduzir e ainda 

há quem a considere intraduzível, o que se explica pelo aspecto da expressão, 

especialmente pela fonética e pelos fatores rítmicos. A linguagem poética tem como 

característica não possuir referentes definidos, e a essência de um texto poético é a 

chamada “indeterminação quanto ao referente”. Nesse aspecto, a tradução em verso é 

duplamente desafortunada, porque, além de se enfrentar o problema semântico da 

indeterminação referencial, há também a criação idiomática estrita e a melodia do verso.  

Sobre a dificuldade de traduzir poesia, trabalhos como os do professor Mário 

Laranjeira são muito esclarecedores6, estando também, nesse mesmo nível, os estudos 

do professor espanhol Ramón Trujillo7.  

                                            
6Mário Laranjeira afirma que não existe poesia intraduzível já que ela sempre foi traduzida e sempre o 

será. No artigo “Sentido e significância na tradução poética” (2012), ele fala das escolhas do tradutor. 

Para ele, por um lado, encontram-se os textos em que o significado é mais importante e, por outro, os 

textos em que o essencial é o significante, como é o caso da poesia: “Por sua vez, existem os textos que 

tendem em direção ao polo do significante, em que a materialidade do signo prevalece sobre o conceito: o 

‘fonema’ recupera o seu valor de ‘som’, a escrita assume com frequência aspectos icônicos, a 

arbitrariedade do signo se enfraquece em proveito da motivação das relações entre significado e 

significante, e essa deixa de ser um simples veículo do primeiro para vir a determinar o segundo, a 

engendrá-lo”; e continua: “A significância é responsável pela abertura da significação a leituras múltiplas, 

todas plausíveis, e isso é uma das marcas do texto poético, por oposição à univocidade do texto veicular. 

Estamos frente a um modo bem diferente de significar que é a marca do texto poético, do poema” 

(LARANJEIRA, 2012, p. 30).    
7 Ramón Trujillo, em Princípios de semântica textual, reflete sobre a intraduzibilidade e o valor 

semântico. Tudo o que se espera de uma tradução é que seja um texto sinônimo do original, e isso é 

impossível: “Comprender un texto es una operación idiomática, totalmente ajena a la de su interpretación. 

Se puede comprender un texto, aunque no se sea capaz de interpretarlo […] ningún texto es sinónimo de 

ninguna de sus interpretaciones, que a su vez, se presentan como nuevos textos. Y no ser sinónimo quiere 

decir exactamente no tener el mismo significado” (“Compreender um texto é uma operação idiomática, 

totalmente alheia à sua interpretação. Pode-se compreender um texto, mesmo que não seja capaz de 

interpretá-lo […] nenhum texto é sinônimo de nenhuma das suas interpretações, que, ao mesmo tempo, se 

apresentam como textos novos. E não ser sinônimo quer dizer exatamente não ter o mesmo significado”) 

(TRUJILLO, 1996, p. 191-192) (tradução nossa). Porém, todo mundo lê traduções; nosso acesso mais 

comum às literaturas de outras línguas é por meio de traduções. A sinonímia seria um dos fatores mais 

importantes dentro da tradução, pois ela trata da igualdade ou desigualdade semântica, quer dizer, trata-se 

de uma questão que tem a ver com o princípio da identidade. A sinonímia em tradução deve ser estudada 

desde o ponto de vista da fanopeia (a representação das imagens e a rede destas) e a logopeia (a dança do 

intelecto).   
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1.2 METODOLOGIA 

 

 

Foi um duro caminho até definir o modelo metodológico, pois não é fácil 

elaborar uma metodologia científica para um trabalho sobre poesia.   

Inicialmente, o presente trabalho era dirigido às reflexões que suscitassem as 

dificuldades na hora de traduzir poesia exclusivamente do português para o espanhol, 

porém, à medida que a investigação se foi aprofundando e as leituras foram 

aumentando, foi necessário revisar alguns pontos argumentativos do trabalho. A 

dissertação que, em princípio, ia tratar das “dificuldades na tradução poética do 

português para o espanhol”, se transformou no apelo para a elaboração de uma “poética 

da tradução”.  

Realizar um levantamento dos problemas da tradução do português para o 

espanhol e analisá-los dentro do gênero poético não era nem um desafio acadêmico nem 

um objetivo interessante para os colegas pesquisadores, visto que se tratava de 

classificar as dificuldades ou problemas linguísticos entre as duas línguas. Abandonei 

tal interesse e me dediquei exclusivamente a analisar o poema com todos os seus 

elementos e a recriá-lo. Para isso, necessitava efetuar uma “poética da tradução”.  

Essa poética da tradução tem como base, sobretudo, que o tradutor conheça 

muito bem o funcionamento do poema e “selecione” aqueles elementos que considere 

mais relevantes para sua recriação. Para isso, o estudo quase estruturalista de Ezra 

Pound é necessário.  

Temos em conta os seguintes elementos que constituem o que chamamos poesia: 

melopeia (qualidade pela qual as palavras, além de ter significado, têm uma 

determinada musicalidade); fanopeia (projeção das imagens na imaginação) e logopeia 

(o baile do intelecto entre as palavras e seus hábitos de uso), considerando este último, 

como o concebe Ezra Pound, “o único verdadeiramente intraduzível”, ainda que possa 

ser “parafraseado”. No processo de elaboração de nossa “poética da tradução”, 

precisamos de uma análise do ritmo do poema e, para isso, usamos os estudos da 

métrica e da melopeia. No que tange à fenopeia, utilizamos as teorias da imaginação 

poética de Gilbert Durand e de Gaston Bachelard, e abordando a logopeia, aplicamos, à 
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pragmática, a semântica e os estudos de interpretação e recepção poética. Tudo isso para 

RECRIAR o poema.  

Encontramos algumas dificuldades específicas que tivemos de salvar para 

realizar o presente trabalho como: 

– Ausência de referências sobre tradução poética a partir dos elementos poéticos 

de Ezra Pound. 

– Ausência de formulações específicas sobre a ideia de poéticas de tradução.  

– A ausência de bibliografia do corpus. Damário da Cruz não possui trabalhos 

sobre sua obra, pois sua produção ainda não foi estudada. Não existem trabalhos que 

ofereçam uma visão geral de toda sua produção inserida no espaço cultural da Bahia. 

Contamos com diversas resenhas aparecidas em revistas e referências à sua obra 

poética; na Internet, há algumas das entrevistas feitas com o autor e alguns 

depoimentos. A recente constituição do Instituto Damário da Cruz, com o apoio do 

Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia, melhorou muito o nosso caminho.  

– A difícil ubiquação geracional de Damário da Cruz dentro do contexto da 

poesia brasileira. A figura de Damário da Cruz aparece muito ligada ao Estado da Bahia 

e à Região do Recôncavo. É o poeta de Cachoeira, mas ainda é difícil traçar uma linha 

geracional dentro de uma estética comum. Mesmo assim, encontramos em seus poemas 

ecos poéticos que lembram uma escola poética ligada a Mario de Andrade. 

– A dificuldade de abordar a tradução da poesia a partir de uma visão 

unidirecional e exclusiva português-espanhol com os problemas que abordam essa 

concepção (dentro dos elementos que constituem o poema). 

 

 

1.3 A TRADUÇÃO DO PORTUGUÊS PARA O ESPANHOL 

 

 

Diante da existência de múltiplos estudos linguísticos sobre a tradução do 

português para o espanhol, existem, na atualidade, apenas trabalhos na área de tradução 

e cultura cujo foco de atenção é a tradução poética entre estas duas línguas. Não 

encontramos nenhum estudo referente ao estado da questão sobre a tradução de poesia 

entre estas duas línguas.  

São visíveis as dificuldades derivadas da semelhança entre o espanhol e o 

português, o que pode ter como resultado uma tradução indevida por conta da suposição 
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de que determinados termos ou estruturas gramaticais que são idênticos na forma, 

coincidem no significado e no uso.  

Em função disso, costuma-se cometer “erros” de supostas equivalências entre o 

português e o espanhol. Os mais frequentes são fundamentalmente originados por três 

causas: a) o desconhecimento de falsos cognatos: elementos de caráter morfológico e 

léxico, estruturas sintáticas e situações próprias da pragmática similares em ambas as 

línguas, mas não coincidentes; b) a inadequação estilística por causa da incapacidade de 

adaptar o tom do original à tradução; c) a falta de autenticidade produzida por um 

conhecimento insuficiente dos equivalentes relativos à norma.  

Na bibliografia sobre estudos contrastivos das duas línguas, não existem 

trabalhos específicos segundo os elementos poéticos melopeia, fanopeia e logopeia. 

Refletir sobre o processo de tradução poética evidencia as diferenças e as semelhanças 

existentes entre a língua portuguesa e a língua espanhola. Os estudos contrastivos que 

encontrarmos enfatizam o aspecto das estruturas gramaticais de um ponto de vista 

sincrônico.  

A análise predominante entre essas duas línguas românicas e a dos falsos 

cognatos é dentro do campo de estudo da fraseologia e do léxico. Ainda não existe uma 

gramática contrastiva sistemática entre o português e o espanhol, o que facilitaria muito 

o trabalho do tradutor.  

Em contrapartida, já se mostraram problemas específicos de tradução para o 

português de algumas obras em espanhol como El gran teatro del mundo, de Pedro 

Calderón de la Barca, ou Dejemos hablar al viento, de Juan Carlos Onetti (MARTINI, 

1991).  

Devido ao fato de essas línguas serem tão próximas, existe uma facilidade 

enganosa na tradução, e é por isso que Sabio Pinilla (1992) ressalta que uma língua não 

é construída pelas suas coincidências com outra língua, mas precisamente pelo que as 

separa.  

Existem várias dificuldades específicas na tradução entre essas duas línguas 

como o uso das preposições nas perífrases verbais e na regência de alguns verbos 

(precisar de, necesitar; falar para, hablar con, esperar por, esperar a, etc.). Na forma 

passiva, o frequente uso do gerúndio em português e o uso divergente dos tempos 

passados são alguns dos exemplos.   

Os estudos comparativos têm uma finalidade pedagógica no aprendizado das 

línguas e a atividade da tradução requer um aprendizado especifico, contudo, vemos que 
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na tradução do português para o espanhol se costuma mostrar o que não deve ser. Este 

tipo de estudos aporta a informação “em negativo”. 

A abordagem da tradução do português-espanhol depende do desenvolvimento 

conjuntural da linguística contrastiva e da pedagogia das línguas e da análise dinâmica 

da interlíngua junto com a análise estática das traduções efeituadas. Segundo Joaquim 

García-Medall (2000, p.8), “[…] solo parece interesar la traducción del español al 

portugués como instrumento  pedagógico, y del portugués al español como fuente de 

crítica (negativa) de las traducciones publicadas (especialmente de las literarias)”.  

O professor Basílio Losada (1998, p.9), tradutor de Jorge Amado, J. Saramago, 

J. de Sena, etc., afirma que “[...] nossas culturas têm duas costas compartilhadas, como 

as de siameses que nascem e crescem unidos, mas sem se olhar a face”.  

Na pesquisa de leituras prévias ao presente trabalho, não achamos um trabalho 

acadêmico que tenha como objeto de estudo a proximidade entre as duas línguas 

românicas em relação à tradução. Os estudos que encontramos pertencem à linguística e 

não propõem questões sobre como abordar a divergência gramatical em termos de 

tradução. Nem toda divergência gramatical entre duas línguas, porém, é um problema 

de tradução. 

Não existe um manual de tradução entre o espanhol e o português (como há 

entre o espanhol e o francês, e o inglês e o alemão). Uma obra desse tipo deveria 

sistematizar o que conhecemos sobre as dificuldades mais frequentes e habituais que 

existem na tradução dos textos entre essas duas línguas, mesmo que isso pareça muito 

instrumental. 

Seria lícito pensar que os estudos teóricos e contrastivos da língua possam, um 

dia, aportar uma sistematização das suas diferenças em todos os planos do significado 

intralinguístico em ambas as línguas, tão parecidas linguisticamente, mas tão afastadas 

culturalmente.  
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2 TEORIAS TRADUTÓRIAS PARA UMA POÉTICA DA TRADUÇÃO 

 

 

Antes de começar explicando o “macrocontexto” líquido de Zygmunt Bauman 

no qual inserimos as teorias em que baseamos o nosso trabalho, faz-se necessário 

apresentar a trajetória dos estudos de tradução. Vamos mostrar o levantamento realizado 

pelos professores Clemens Franken e James Blume sobre as correntes e as escolas de 

estúdios literários com a finalidade de poder identificar as vertentes mais definidoras 

dessas escolas. Clemens Franken e Jaime Blume dividem os modelos indicados em: a) 

imanentes: Formalismo Russo, Escola de Praga, Análise Linguística, Estruturalismo e 

Semiótica; b) transcendentes: Escola de Frankfurt, Crítica Feminista, Neo-marxista, 

Crítica Pós-colonial; e c) imanentes/ transcendentes: Teoria psicanalítica, Estética da 

Recepção e Desconstrutivismo (BLUME; FRANKEN, 2006). Essas correntes são 

críticas e, dentro delas, podemos definir outras correntes de teorias da tradução, que 

veremos mais adiante. Há uma proliferação de escolas, correntes e teorias que “sempre” 

precisam de um referente filosófico, um “contexto” para circunscrever a relação entre a 

teoria (as ideias) e a prática (o mundo real).  

 

 

2.1 CONTEXTO: A FILOSOFIA LÍQUIDA DE ZYGMUNT BAUMAN COMO 

IMPERATIVO DA ALTERIDADE 

 

 

Frequentemente se admite que as teorias linguísticas ou literárias têm uma 

origem filosófica. Nietzsche e Heidegger têm sido os inspiradores de teorias literárias de 

muita influência. Na contemporaneidade, não podemos ver o mundo como algo 

individual, isolado e estático, pelo contrário, devemos enxergar “o todo” inter-

relacionado. Nas linhas seguintes, apresentamos a filosofia líquida de Zygmunt Bauman 

(2007), entendendo essa demanda como um imperativo necessário, classificando-o 

como o imperativo da alteridade.  

Por que alteridade? Alteridade vem do latim e significa outro (Etm. do latim: 

alter+ (i)dade). No Dicionário Houaiss (2001), encontramos a seguinte definição: “f. 

Caráter ou estado do que é diferente; que é outro; que se opõe a identidade. Filosofia. 
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Circunstância, condição ou característica que se desenvolve por relações de diferença, 

de contraste”.   

  

Como vemos, a alteridade se opõe à identidade. “Identidade/singularidade” 

também se opõem em relação com o outro. Vivemos momentos em que a identidade é 

muito importante, entretanto, estamos usando esse conceito para nos aproximarmos ou 

para nos afastarmos uns de outros? Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2007, p.23) 

aponta: 

 

A identidade nega o exterior, o hostiliza, tem medo dele; a 

singularidade só existe porque afirma a coexistência da diferença e faz 

do exterior parte de si mesma, abrindo-se para fora o que a constitui, o 

que lhe é interior. Ser singular é afirmar-se na condição em que o 

outro permaneça existindo, ser idêntico é afirmar a possibilidade de 

que só um si mesmo pode existir, o outro deve ser definitivamente 

excluído como ameaça. A singularidade é abertura para a relação, a 

identidade é pensar na possibilidade do fim da relação. A 

singularidade é a afirmação do movimento, do devir, a identidade é o 

medo do devir, é a afirmação da estaticidade, da rigidez, da paralisia.  

 

A identidade, para Albuquerque Jr., implica estaticidade. Na identidade, não 

existiria o fluido. Por conseguinte, deve-se ter em conta a importância deste binômio: 

estaticismo/movimento. Para Zygmunt Bauman (2007), a modernidade não é um 

projeto estático e continuado com características estáveis, ela é mutável e sujeita aos 

vaivéns da história.  

Não existem valores ou ideias permanentes ou iguais aos significados. As 

identidades históricas, sociais e culturais são fluidas, maleáveis. Não podemos nos 

enganar, criar conceitos historiográficos, filosóficos ou sociológicos, tentando dar 

consistência àquilo que, na verdade, não tem consistência. De acordo com a análise de 

Zygmunt Bauman (2007), tudo é líquido e fluido: o amor, a comunicação, a arte, a 

sociedade ou a política.  

O sociólogo e filósofo polonês rejeita ser chamado de pós-moderno, mas não se 

afasta de muitos postulados pós-modernos; o discurso de Zygmunt Bauman (2007) não 

é uma crítica à modernidade, é algo muito mais profundo por se tratar da 

impossibilidade do ser humano de criar objetos, projetos ou ideias sólidas, com vocação 

de permanência. O líquido é a condição de incerteza endêmica no mundo8.   

                                            
8 Curiosamente, Germano Machado conta (ANEXO B) que Damário da Cruz lhe recomendou a leitura do 

livro Tempos líquidos de Zygmunt Bauman, e digo curiosamente porque boa parte do livro do filósofo 
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Das teorias de Zygmunt Bauman concluímos dois aspectos: 1) precisamos de uma 

leitura do outro, aumentar a empatia entre os seres humanos, e as ciências devem 

perceber e manifestar isso. A tradução é uma das pontes entre os seres humanos como 

também a poesia; e 2) é impossível chegar a uma tradução estática e sólida da poesia. 

Os referentes mudam, o tempo não ajuda a perpetuar e, sim, a dissolver, o que é 

possível confirmar com a teoria da transcriação de Haroldo de Campos, a 

“cristalização” da liquidez. Nem a melopeia, nem a fenopeia, nem a logopeia são 

elementos poéticos segundo Ezra Pound, podem ser analisados isoladamente. Tudo é 

um todo, e esse todo está na aparência líquida. 

 

 

2.2 AS TEORIAS DA TRADUÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA “POÉTICA DA 

TRADUÇÃO” 

 

 

Esperamos que a metáfora seja feliz, pois quisemos comparar o que podemos 

chamar de “macroteoria” de Zygmunt Bauman (2007) com o que poderia ser uma 

macroeconomia, uma estrutura geral, mundial e profundo, e “microteoria” (os 

elementos poéticos de Ezra Pound, o Desconstrutivismo e a Transcriação) com a 

“microeconomia”, o estudo dos elementos, das estruturas em um entorno mais concreto 

(um mar ante um oceano).  

É muito importante inserir o trabalho de Ezra Pound em uma tendência “quase-

estruturalista”. A obra, em nosso ponto de vista, tem uns traços distintivos que fazem 

dela um objeto literário diferente. Eu também compartilho um interesse pela forma, a 

“chave” da análise do poema e sua posterior tradução é a forma.  

                                                                                                                                
polaco tem a ver com o fato de arriscar, ação protagonista do livro de poemas Todo risco oficio da paixão 

(1993), e de boa parte da produção do poeta. Em Tempos líquidos, Bauman (2007) define cinco mudanças 

sociais na parte desenvolvida do planeta. A quinta tem a ver com as escolhas: “Em quinto lugar a 

responsabilidade em resolver os dilemas gerados por circunstâncias voláteis e constantemente instáveis é 

jogada sobre os ombros dos indivíduos, dos quais se espera que sejam ‘free-choses’ e suportem 

plenamente as consequências de suas escolhas. Os riscos envolvidos em cada escolha podem ser 

produzidos por forças que transcendem a compreensão e a capacidade de ação do individuo, mas é 

destino e dever deste pagar o seu preço de suas escolhas, pois não há receitas endossadas que, caso 

fossem adequadamente aprendidas e diligentemente seguidas, poderiam permitir que erros fossem 

evitados, ou que pudessem ser, em caso de fracasso, consideradas responsáveis. A virtude que se 

proclama servir melhor aos interesses do indivíduo não é a conformidade das regras (as quais, em todo 

caso, são poucas e contraditórias), mas a flexibilidade, a prontidão em mudar repentinamente de táticas e 

de estilo, abandonar compromissos e lealdades sem arrependimento – e buscar oportunidades mais de 

acordo com sua disponibilidade atual do que com as próprias preferências” (BAUMAN, 2007, p.9).  
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É muito importante estudar os traços imanentes, específicos da obra. No presente 

trabalho, são procurados os traços específicos do verso, e esta foi a finalidade do 

Formalismo Russo. Os estruturalistas também consideram, como nós, a obra como um 

organismo: todas as partes que configuram uma obra estão inter-relacionadas.  

A Teoria desconstrutivista é uma vertente dentro do pós-estruturalismo. Seu 

representante máximo é Jaques Derrida, ainda que suas raízes se originem em Nietzsche 

e Heidegger. Esses dois filósofos “desconstruíram” a metafísica ocidental e, como 

consequência disso, o sistema logocêntrico, baseado em oposições binárias e 

hierarquizadas, foi substituído por um sistema descentrado baseado na diferença, na 

“não-correspondência” e na mobilidade. No Brasil, os preceitos da desconstrução foram 

representados por Rosemary Arrojo e Paulo Ottoni.  

Jacques Derrida, através da desconstrução influenciou muitas disciplinas 

humanísticas. Ele revisou a teoria de Saussure sobre o significado linguístico e, pelo 

desconstrutivismo, o tradutor primeiro é um leitor e traduzir não é transpor significados, 

mas criar significados. 

No texto Des Tours de Babel [Torres de Babel], Jacques Derrida (2002) afirma 

que o significado de uma palavra depende da interpretação do leitor e das circunstâncias 

da recepção do texto. Dessa maneira, é muito importante o entorno, o contexto, no qual 

o texto vai ser traduzido, assim como a bagagem cultural e experiencial (tanto no nível 

vital, como no nível profissional-laboral do tradutor). Assim, aparece a múltipla 

interpretação do texto, não existindo uma única e verdadeira interpretação do texto, 

chegando-se à conclusão de que é impossível conhecer a “intenção original” do autor 

(ao contrário do que se pensava no estruturalismo cuja metáfora da “traduzibilidade” era 

poder “transpor” – como se fosse possível – um conteúdo intacto de um copo para outro 

copo9).  

Recordemos que foi Ferdinand de Saussure quem introduziu os conceitos de 

“significante” e “significado”. É evidente que os significantes variam de uma língua 

para outra, e o desconstrutivismo provou que os significados não podem ser literalmente 

transpostos. Jacques Derrida nos mostra como ler de um modo diferente, pois, detrás de 

um texto, há sempre outro texto como um palimpsesto – termo a que se refere 

Rosemary Arrojo (1986, p.37), ao tratar a questão da “fidelidade”.  

                                            
9 Os exemplos de tradução muitas vezes aparecem por meio de metáforas de transposição líquida.  
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Segundo a Teoria da Desconstrução, para se traduzir, é preciso “decodificar”; o 

tradutor vai “desconstruir” o texto original para voltar a construí-lo ou recriá-lo. Derrida 

afirma, como já o fizeram outras teóricos anteriores, em particular Ezra Pound, que não 

existem significados estáveis, eles são flutuantes. Pela Teoria da Desconstrução, as 

línguas não se opõem antagonicamente, há uma fusão de ambas. Para Ottoni (2005, p. 

51), “Na dimensão desconstrutivista, o tradutor vai produzir significados, com 

‘impurezas’, algo que não podia ser admitido entre os prescritivistas do período 

estruturalista”. 

Lefevere (1992), em Translation, rewriting and the manipulation of literary 

fame, por sua vez, defende a ideia de que a tradução é uma retextualização, recriação ou 

reescrita10, que pode manipular obras literárias visando fins ideológicos.  

Nos anos 60, consolidaram-se os estudos de tradução, tendo sido desenvolvida 

uma metodologia crítica nessa área, como também foram redescobertos os Formalistas 

Russos. O retorno às ideias não apenas dos Formalistas Russos, dos anos 20 do século 

passado, como também do Círculo Linguístico de Praga, foi muito importante para o 

estudo da tradução.  

No final dos anos 70, a Teoria dos Polissistemas, mais de cinquenta anos depois 

da sua formulação, usou o termo “significância”, empregado por Walter Benjamin 

([1923]1994), em A tarefa do tradutor. Benjamin muda a forma de teorizar sobre a 

tradução, reformulando vários conceitos tratados, como “original” e “fidelidade11”. 

Em 1980, surgem os Descritivistas, com Guideon Toury e José Lambert. J. 

Catford, que se empenham em discutir os conceitos de “equivalência” e 

“intraduzibilidade”, baseando-se na teoria linguística de M.A.K. Halliday e sua 

gramática funcional. No período do Predescritivismo, procura-se a equivalência entre as 

línguas, e, quando não se concretizava essa equivalência, falava-se da 

“intraduzibilidade”. 

Lawrence Venuti (1995), em Translator invisibility, “repensa” o conceito de 

“escolha” com que se depara o tradutor; ele vê as escolhas interpretativas sendo 

determinadas por uma vasta gama de instituições culturais e sociais. Para ele, os 

tradutores estão profundamente envolvidos na construção de uma cultura.  

                                            
10 Podemos enlaçar essa visão às correntes literárias de Ezra Pound, Walter Benjamin, Haroldo de 

Campos e Jacques Derrida.   
11 Como podemos observar, em muitas teorias são usados e redefinidos termos criados por outros 

teóricos, muito tempo antes.  
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Temos de olhar muito para trás para poder enxergar algumas das teorias que não 

tiveram uma continuidade histórica linear Na primeira metade do século passado, os 

teóricos questionavam se a tradução era uma operação possível ou impossível, quer 

dizer, se discutia sobre a traduzibilidade ou a intraduzibilidade do texto. O espanhol 

Ortega y Gasset ([1937]2009), em La miseria y el esplendor de la traducción, afirma 

que a tradução é impossível. Porém, no início do século XX, também temos exceções 

teóricas e uma delas foi a Teoria da Tradução de Ezra Pound, pilar fundamental do 

presente trabalho.  

Na segunda metade do século XX, aparecem os estudos dos estilistas 

canadenses, a saber, G. Steiner ([1955]1975), em After Babel, Georges Mounin (1955), 

com Les belles infidéles, além de Eugene Nida, Vinay e Darbelnet.  

Mounin ([1963]1975, p.69), em Os Problemas teóricos da Tradução, mostra que 

tradução e cultura estão interligadas; para ele, o tradutor, além de ser “bilíngue”, deve 

ser “bicultural”, porque o problema da tradução está em traduzir visões de mundos 

diferentes. 

Segundo Gentzler (2009), Eugene Nida cria o conceito de “equivalência 

dinâmica”, sugerindo que o que não pode ser traduzido, deve ser “adaptado12”.  

O “signo linguístico” é do âmbito da Linguística, e o estudo de todos os signos e 

sua natureza é realizado pela Semiótica. Ainda segundo Gentzler (2009), os estudos de 

Peirce (fundador da Semiótica) e de Yuri Lotman são muito esclarecedores, e, com 

relação à tradução, especificamente de poesia, teóricos como Henri Meschoonic e Jean 

Holmes apontam uma luz inquestionável acerca do assunto. No Brasil, Mário 

Laranjeira, autor da Poética da Tradução (1993), admite que a utilidade da semiótica é 

vital na tradução de um poema, como também o é o conceito de “significância”.   

Ainda no Brasil, no campo da poesia concreta, a tradução ocupava um lugar de 

destaque. Os irmãos Haroldo e Augusto de Campos se basearam no conceito de 

transposição criativa de Jakobson para criar o termo transcriação. Eles, especialmente 

Haroldo, também usaram o termo para o desenvolvimento da sua teoria da tradução de 

acordo com as preceptivas de Ezra Pound. 

Um dos referentes de Haroldo de Campos foi Walter Benjamin, no artigo 

Tradução Reconfiguração, no qual o tradutor atua como “transfingidor”. Haroldo 

                                            
12 É o caso da palavra sertão no livro de poemas Todo Risco, o Oficio da Paixão, de Damário da Cruz. A 

palavra sertón não existe “oficialmente” em espanhol, mas começou a existir como equivalência dinâmica 

na língua espanhola pouco tempo depois de ser publicada, em espanhol, a obra de Euclides da Cunha Os 

Sertões (Los Sertones), no ano de 1938. 
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descreve o “lugar semiótico” da língua em relação ao tradutor usando as palavras de 

Benjamim: “A tarefa do tradutor é liberar na própria língua aquela língua pura, que está 

exilada na estrangeira; libertar, na transpoetização, aquela língua que está cativa na 

obra” (apud TÁPIA; MÉDICI NÓBREGA, 2013 p. 110).   

Como já pontuado na Introdução, nossa linha de pesquisa é centrada nos 

seguintes autores: Ezra Pound, Haroldo de Campos e Jacques Derrida, uma vez que eles 

se aproximam, por meio da tradução e do signo linguístico, das teorias líquidas de 

Zygmunt Bauman. O meio de analisar o poema é conhecendo muito bem os elementos 

que o compõem e, para isso, usamos como objeto os três elementos da poesia de Pound 

a fim de que, com esses aspetos teóricos, o tradutor de poesia possa nortear seu trabalho 

criando sua própria poética da tradução.   

Conforme assinalado anteriormente sobre o processo de recriação na tradução, 

Octavio Paz (1970) afirma, em Traducción: literatura y literariedad, que valoriza 

bastante a tradução, pois, segundo ele, esta prática seria “original” já que não existem 

duas traduções idênticas. 

Uma vez traçadas todas essas linhas teóricas dos estudos de tradução, vamos 

selecionar e explicar com detalhe três das correntes que foram utilizadas para a 

elaboração da nossa “poética da tradução”, como tem sido mostrado: o 

Desconstrutivismo, a Transcriação e os três elementos (ou modalidades, como 

veremos) poéticos de Pound (melopeia, fenopeia e logopeia).  

 

 

2.3 O DESCONSTRUTIVISMO DERRIDIANO EM FOCO  

 

 

A língua como sistema não é permanente, ela está sempre em estado de 

mudança. O significado fica em uma posição entre a “estabilidade” e a “instabilidade”, 

conceitos criados por Derrida (1985, apud OTTONI, 1988). A pluralidade de sentidos e 

interpretações é uma das tônicas da Teoria da Desconstrução.   

Segundo Charles Bally e Albert Sechehaye, Ferdinand de Saussure teria 

cometido uma “contradição interna – uma aporia”, quando falou, ao mesmo tempo, da 

“imutabilidade e mutabilidade do signo” (RAJAGOPALAN apud ARROJO, 1992, 

p.25). Eles não imaginavam que Derrida questionaria “o próprio conceito de signo” – 

ponto neurálgico do pensamento saussuriano. 
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A Desconstrução, na verdade, visa “desmascarar passo a passo a construção”. A 

crítica para a Desconstrução foi muito dura, tendo como principais difusores John M. 

Ellis, nos Estados Unidos, e V. Zima, na França13.  

Derrida, para mostrar a mutabilidade dos significados, cria o conceito de 

Différence (traduzido para o português como Diferença) ante a palavra Différance (esta 

última não é um neologismo como a anterior apesar de se pronunciarem da mesma 

forma). Vemos assim que existe um MOVIMENTO de significado, não é permanente. 

Quase que se trata da dança das cadeiras ou, seguindo a metáfora que norteia o nosso 

trabalho, se trata de um conceito líquido.  

Outra crítica é que o Desconstrutivismo é uma corrente filosófica e não um 

método para traduzir: “A desconstrução não é um método e não pode ser transformada 

em método” (DERRIDA, apud OTTONI, 1998, p. 22). 

Derrida quer mostrar uma nova abordagem da leitura e da “reescrita” do texto a 

ser traduzido. O Desconstructivismo se opôs à teoria logocêntrica, que queria explicar 

todo o processo tradutório. 

 

 

2.4 HAROLDO DE CAMPOS E A FORÇA DA TRANSCRIAÇÃO 

 

 

Em oposição a toda essa teoria logocêntrica, aparece a necessidade de entender a 

tradução como uma empresa estética análoga à própria criação. A transcriação não 

prioriza o “significado” ou o “conteúdo”. 

Curiosamente, Haroldo de Campos usa o termo de “isomorfismo” para se referir 

à tradução da poesia: 

  

Em outra língua, outra informação estética autônoma, mas ambas (a da língua 

de partida e da língua de chegada) estarão ligadas entre si por uma relação de 

isomorfia: serão diferentes enquanto linguagens, mas, como os corpos 

isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mesmo sistema. (CAMPOS apud 

TÁPIA; MÉDICI NÓBREGA, 2003, p. XIII).  

 

                                            
13A distinção de hierarquia entre escrita e parole é um dos pontos fracos da Desconstrução que M. Ellis 

tacha de forma realista. V. Zima, em La Déconstruction: une critique, enxergando aporias ou mecanismos 

de disseminação em todos os textos, afirma: “Os desconstrutivismos não se dariam conta de até que ponto 

eles projetam as construções de seus metadiscursos no texto analisado” (ZIMA, 1994, p. 109). 
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A isomorfia seria a cristalização da “liquidez” da linguagem, mas o sólido na 

contemporaneidade não existe, segundo a filosofia central deste trabalho. O processo de 

tradução, para Haroldo de Campos, é uma cristalização, que, sem dúvida, se trata de um 

isoformismo perene, pois não é solido permanentemente, é um “copo de neve”, o cristal 

de água que dura um tempo determinado. Existe, nesse aspecto, traduções que “duram” 

mais que outras, porém, no fundo se diluem, não são estáveis, não podem ser 

permanentes.  

 

A tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação paralela, 

autônoma, porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, 

mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. 

Numa tradução dessa natureza não se traduz apenas o significado, traduz-se o 

próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma 

(propriedades sonoras, de imagética visual), enfim tudo aquilo que forma, 

segundo Charles Morris, a iconicidade do signo estético. (CAMPOS, 1992, p. 

35).  

Haroldo procurava, por meio da tradução, criar um corpo análogo paramórfico 

através da transposição criativa e, assim, a partir dessa busca, articular ou 

progressivamente o conceito de transcriação.  

O mais importante é que as observações de Haroldo de Campos enfatizam o 

aspecto da transformação do original, mas este original não é permanente, está em 

contínua transformação.  

Haroldo de Campos baseia sua transcriação nas teorias de W. Iser, no modo de 

abordagem do texto, enfatizando sua estrutura e sua interação com o leitor. 

Concentrando-se na linguagem, é possível ao tradutor optar pelos parâmetros formais 

que considere adequados para criar o novo texto. 

Para Haroldo, o máximo tradutor-criador é, sem dúvida, Ezra Pound. No 

capítulo “Da tradução como criação e como crítica” do livro Haroldo de Campos: 

Transcriação, Tápia Médici e Nóbrega (2013, p.5) apontam o seguinte: “Pound 

desenvolveu, assim, toda uma teoria da tradução e toda uma reivindicação pela 

categoria estética da tradução como criação”. E continuam explicando a importância do 

lema de Pound “Make it new” para reivindicar os clássicos através da tradução. 

Kugh Kenner observa, na introdução de Translations (1954), que “Ele [Pound] 

não traduz palavras [...] se é certo que não traduz as palavras, permanece como tradutor 

fiel à sequência poética de imagens do original, aos seus ritmos ou ao efeito produzido 

por seus ritmos, e ao seu tom” (apud TÁPIA; MÉDICI NÓBREGA, 2013, p.7). 
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Quando Haroldo fala dos corpos isomorfos cristalizados insinua a noção de 

mimese não como cópia, mas como “produção simultânea da diferença”. No ensaio "À 

esquina da esquina”, aponta:  

A restituição do corpo na tradução é o que eu denomino “transcrição”. A 

reversão do impossível em possível começa por uma hiperfidelidade a tudo 

aquilo que constitui a significância, ou seja, às mais secretas errâncias do 

semântico pelos meandros da forma: aura que impregna a repetição de uma 

figura fônica; nébula que irisa a deslocação paralelizada de uma articulação 

sintática; pólen que se insinua num constituinte mórfico ou acompanha, 

volátil, um desenho prosódico que a escuta sensível capta naquele ponto 

messiânico onde reverbera, para além de toda chancela etimológica, a 

convergência fulgurante do dessemelhante. (CAMPOS apud TÁPIA; 

MÉDICI; NÓBREGA, 2013. p. 106).  

 

A tradução como transcriação é a restituição do corpo com todos seus elementos 

voláteis, incluindo as “sombras”. 
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2.5 OS ELEMENTOS POÉTICOS DE EZRA POUND 

 

 

Durante muito tempo, defender a figura de Ezra Pound significava quase 

defender a adesão do escritor ao fascismo. Em princípio, tal perspectiva não deixa de ser 

uma contradição, pois a preferência ideológica de Ezra Pound em relação ao 

humanismo expresso nos textos atua como uma defesa do pacifismo e da harmonia. 

Entretanto, a partir dos anos 20, Ezra Pound teve pensamentos obsessivos quanto à 

política e à ideologia, e, nos anos 40, esses pensamentos culminaram em loucura. 

Depois de apoiar Mussolini, foi acusado de traição pelos EUA, e esta acusação foi 

retirada, quando foi considerado louco e, em decorrência disso, passou 14 anos em um 

manicômio.  

O sentimento antiPound foi disseminado rapidamente nos Estados Unidos, sendo 

muito criticado e relegado a um segundo plano. Pound também foi criticado pela falta 

de continuidade nas suas teorias e pela forma arcaica de se expressar. Por incrível que 

pareça, a obra completa de Pound ainda não foi publicada. Faltam alguns textos a ser 

reunidos e outros a ser traduzidos para outras línguas, especialmente os primeiros 

escritos.   

A teoria da tradução de Ezra Pound é baseada na “energia da língua”, nos 

detalhes específicos que a língua é capaz de mostrar, mas também de ocultar. Os 

escritos teóricos dele se dividem em dois períodos baseados em duas teorias: o 

Imaginismo e o Vorticismo. Amy Lowell foi a investigadora capaz de dividir, em sua 

pesquisa, os dois períodos na produção de Pound (apud GENTZLER,2009).  

O período imaginista é mais abstrato, pois tomava a poesia como uma forma de 

simbolizar ideias a partir da imagem. Nesse período, a poesia simbolista “apropria-se” 

desses conceitos de criação, e Ezra Pound sentiu a necessidade de se distanciar do 

movimento imaginista. São de suma importância as ideias que surgiram na evolução do 

imaginismo para o vorticismo. Hugh Kenner observa que, em 1911, “[...] Pound 

começou a pensar em tradução como um modelo para a arte poética; sangue 

revitalizando os fantasmas” (KENNER apud GENTZLER, 2009, p. 39). 

A teoria de Ezra Pound consistia na procura dos “detalhes luminosos” do poema, 

capazes de criar um súbito insight14. Pound não priorizava o significado do poema 

                                            
14 Curiosamente, podemos criar um elo entre a teoria dos detalhes luminosos de Pound e a teoria dos 

vaga-lumes de Didi-Huberman. Se projetarmos o elo entre a teoria de Pound e a teoria de Didi-
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senão o ritmo, a adição e o movimento das palavras, as associações inconscientes. Para 

ele, as palavras eram “cones eletrificados”, palavras carregadas com o “poder da 

tradição, de séculos conscientes de raça, de concordância, de associação” (POUND, 

1970, p. 297). No ABC da literatura, o teórico assinala que, para carregar a linguagem 

de significado até o máximo grau possível, dispomos de três meios principais: 1) 

Projetar o objeto (fixo ou em movimento) na imaginação visual; 2) Produzir correlações 

emocionais por intermédio de som e do ritmo da fala; 3) Produzir ambos os efeitos, 

estimulando as associações (interculturais ou emocionais) que permaneceram na 

inconsciência do receptor em relação às palavras ou grupos de palavras efetivamente 

empregados. Quer dizer, esses três itens correspondem ao que Pound definia, em Como 

ler (1928) e em A arte da poesia (1954), como fanopeia, melopeia e logopeia, como 

veremos nas linhas sucessivas.  

Pound, além de diferenciar as três modalidades ou elementos da poesia15, 

entendia a tradução como recriação e não mera transposição literal. Também, entre 

todas as categorias de crítica, admite como válida a crítica do ponto de vista musical, 

fundamental para ele16.   

No vorticismo, o principal é o VÓRTICE. O vórtice é um sistema, em evolução, 

de formas que são atraídas por um centro; o centro pode ser uma pessoa, um lugar, um 

objeto, e atrai tudo o que se aproximar. É um verdadeiro “buraco negro” poético; uma 

aglomeração de palavras, uma rede de palavras que formam um “nodo (rede) radiante”. 

As imagens, para Pound, não são ideias; entretanto, esse conceito ainda é muito 

                                                                                                                                
Huberman, temos de contemplar o papel da poesia na sociedade. Didi-Huberman amplia o conceito dos 

detalhes luminosos não só das coisas senão das pessoas. Os vaga-lumes são seres conectados com a 

realidade e sua transformação, seres conscientes que optam por se “re-reproduzir” (daí a sua 

intermitência) a partir da experiência por meio do valor empático. Dentro do conceito de sobrevivência, o 

vaga-lume conhece o valor do outro. Didi-Huberman questiona se o verdadeiro problema é o 

desaparecimento dos vaga-lumes ou a perda da capacidade de enxergá-los. Para Didi-Huberman, toda 

experiência é indescritível mesmo que seja clandestina, e esta experiência pode ser iluminada se encontrar 

a forma para ser transmitida. Depende do “povo” não deixar de ver os vaga-lumes. Os vaga-lumes não 

desapareceram, simplesmente se viram impedidos de se mostrar completamente. Isso é a essência do 

vaga-lume, a intermitência: “A imagem se caracteriza por uma intermitência, sua fragilidade, seu 

intervalo de aparições, de desaparecimentos, de reaparições e de redesaparecimentos incessantes”. Eles 

desapareceram apenas na medida em que o espectador renuncie a segui-los, e o espectador somos todos 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 86). TS Eliot já anotara este papel da literatura em 1943, numa conferência 

intitulada Função social da poesia. No ABC da literatura, encontramos a seguinte afirmação de Pound: 

“A literatura não existe num vácuo. Os escritores como tais, têm uma função social definida, exatamente 

proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade” (POUND, 1970, p. 36).  
15 Augusto de Campos e José Paulo Paes usam o termo modalidades no livro ABC da literatura. Já na 

tradução do livro A arte da poesia, os tradutores Heloysa de Lima Dantas e Jose Paulo Paes usam o termo 

elementos.   
16 Pound testou as palavras de Cavalcanti e Villon em composições musicais.  
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controverso, e Walter Benjamim também tratou disto17: “[...] a imagem não é uma ideia. 

A imagem é um nodo radiante ou um agrupamento; é o que eu posso e devo, em 

consequência, chamar de Vórtice, por meio do qual as ideias convergem 

constantemente” (POUND, 1970, apud GENTZLER, 2009, p. 41).  

A história do imaginismo tem a ver com a tradução que Ezra Pound fez, em 

1913, de ideogramas chineses. O método que Pound desenvolveu, a partir do seu 

interesse pela poesia chinesa e pela escultura, era um método ideográmico de tradução. 

Esse método, ele mesmo definiu como o “[...] método dos biologistas contemporâneos, 

a saber, exame cuidadoso e direto da matéria e contínua comparação de uma lâmina ou 

espécime com outra” (POUND, 1970, p. 23). Tal metodologia aludia à importância de 

outro elemento para a comparação. Quando Ezra Pound explica o método biologista e 

faz referência ao estudo sobre o ideograma chinês de Gaudier-Brzeska, está explicando 

a conjunção entre a representatividade das ideias e as coisas e suas correspondentes 

imagens; e, mais que a escritura do ideograma, o resultado de associações entre as 

palavras e as coisas, a metáfora.  

As palavras de um poema, segundo Pound, estão sempre integradas em uma rede de 

relações. As tendências artísticas de princípios de século XX, na Europa, eram o 

simbolismo na poesia e o impressionismo na arte. Esta última tendência, o 

impressionismo, possuía uma teoria estática, mimética, o imaginismo, que pleiteava 

uma concepção completamente diferente da ideia de arte; uma série de “partículas” em 

movimento era capaz de criar uma “ideia”, mas esse conceito estava sendo usado de 

modo semelhante ao impressionismo. 

 

A falha da propaganda do Imaginismo, em seu início, não era devida a uma 

teoria errada, mas a uma teoria incompleta. Os diluidores pegaram o 

significado mais fácil de manejar e só pensaram numa imagem 

ESTACIONÁRIA. Se não se consegue pensar no Imaginismo ou na fenopéia 

como abrangentes da imagem em movimento, precisa-se fazer uma divisão 

realmente desnecessária entre imagem fixa e práxis ou ação. Eu adoto o 

termo fenopéia para evitar toda conotação particular irrelevante associada 

com um grupo particular de jovens que escrevia em 1912. (POUND, 1970, p. 

53).  

 

                                            
17Para W. Benjamin, a ideia é algo linguístico. Em Questões introdutórias de crítica do conhecimento, 

origem da drama barroco alemão, ele afirma que “[...]corresponde na essência da palavra, aquele 

momento em que esta é símbolo”. O nomenclator da palavra é Adão: “O denominar adamitico está de tal 

modo longe de ser algo fortuito ou arbitrário, que precisamente nele o estágio paradisíaco se confirma 

enquanto tal, ou seja, como aquele no qual ainda não é necessário lutar com o significado comunicativo 

da palavra”. Benjamim aponta o momento simbólico da palavra (BENJAMIN, 1984, p. 34). 
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Lowell e T.S. Eliot não ajudaram na difusão das primeiras teorias de Ezra 

Pound, e estas terminaram sendo tergiversadas e encaixadas nas estéticas predominantes 

do momento. 

Ezra Pound, durante muito tempo, foi esquecido pela crítica, e só estudos 

posteriores conseguiram ver uma relação das teorias poundianas com teorias pós-

estruturalistas (KORN, 1993). A teoria do vorticismo revela a “energia da língua” e lhe 

confere um caráter fenomenológico, aproximando-se muito das teorias antropológicas 

da poética da imaginação de Gaston Bachelard e Gilbert Durand.  

Ezra Pound não pensava em termos de línguas separadas, ele pensava em “[...] 

uma mistura de palavras entrelaçadas que unem as pessoas, independentemente da 

nacionalidade” (GENTZLER, 2009, p. 43). A poesia de Damário se torna uma das mais 

indicadas para plasmar as teorias da linguagem de Ezra Pound.  

Edwin Gentzler (2009, p.43) continua a sua explicação da teoria da tradução de 

Ezra Pound: “O que era estável, aos olhos de Pound, não era um significado unificado 

de determinada palavra ou tema no curso da história, mas a forma com a qual a língua e 

o objeto se combinam”. A isso, mais tarde, Haroldo de Campos chamará de 

isomorfismo18. 

Vemos que Edwin Gentzler fala do que era estável e instável na teoria de Ezra 

Pound. Dentro do mundo líquido, das relações líquidas de Zygmunt Bauman, da 

“instabilidade” das coisas, está a cristalização, o momento do “copo de neve”, a que 

aludíamos quando explicávamos a teoria de Haroldo de Campos: “As ideias de Pound 

não visavam as coisas fixas, mas as coisas que podem mudar” (GENTZLER, 2009, p. 

43). A concepção das coisas é muito dinâmica, e o significado da obra de arte também 

não pode ser fixo; o trabalho do tradutor é tentar realizar um “copo de neve” dessa água, 

mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, o tempo o dissolverá. O poema muda à 

medida que a língua muda, não é estático. O estável, para Pound, não era o significado 

da palavra senão a forma em que a língua e o objeto se combinam. 

 

O significado não é algo tão definido e predeterminado como o 

movimento do cavalo ou do peão num tabuleiro de xadrez. Ele surge 

com raízes, com associações, e depende de como e quando a palavra é 

comumente usada ou de quando ela tenha sido usada brilhantemente 

ou memoravelmente. (POUND, 1970, p. 40).  

 

                                            
18 O termo “isomórfico” (cristalizado dentro de um sistema) derivará mais tarde em “paramórfico” 

(paralelo a sua forma; ao lado da forma), como já explicado no presente trabalho.  
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E continua a dizer nas linhas sucessivas, com relação aos três elementos da 

poesia e do significado das palavras:  

 

Contudo, as palavras ainda são carregadas de significado, 

principalmente, por três modos: fanopéia, melopéia, logopéia. 

Usamos uma palavra para lançar uma imagem visual na imaginação 

do leitor ou a saturamos de um som ou usamos grupos de palavras 

para obter esse efeito”. (POUND, 1970, p. 41).    

 

Como vemos, as ideias de Pound “[...] não visavam as coisas fixas, mas as coisas 

que podem mudar” (GENTZLER, 2009, p.43). Assim, o escopo de associações das 

palavras dentro de uma obra de arte mais antiga difere de sua nova recriação em uma 

época ou cultura diferente. Na obra A arte da poesia, Pound (1945) esboça os vários 

modos pelos quais a língua é carregada ou energizada e, para isso, mostra os três 

elementos da poesia. Tudo é interligado, e nosso “estado de espírito” vai determinar o 

“significado”, a comunhão com o conhecimento, através da comunicação vai outorgar 

aos leitores a “dança do intelecto”, a logopeia. Para Pound, a compreensão da logopeia 

de um texto, o tradutor “[...] deve entender o tempo, o lugar e as restrições ideológicas 

do texto traduzido” (GETZLER, 2009, p.44). Traduzir é transladar-se no tempo e no 

espaço para poder entrelaçar a relação das ideias com as coisas por meio de “cristalizar” 

a “liquidez” da linguagem, transcriar. 

Por último, cabe destacar que Ezra Pound não defendia a liberdade de 

interpretação, pois ele se opunha à liberdade da forma e da métrica do texto-fonte, pois 

estes são parte da essência do poema19.  

Uma vez explicada a parte da teoria de Ezra Pound, mostarmos os três elementos 

poéticos a que se refere na A Arte da Poesia (POUND, 1972, p. 37): 

– MELOPEIA, na qual as palavras estão carregadas, acima e além de seu 

significado comum, de alguma qualidade musical que dirige o propósito ou 

tendência desse significado.  

– FANOPEIA, que é uma atribuição de imagens à imaginação visual. 

– LOGOPEIA, “a dança do intelecto entre palavras”, isto é, o emprego das 

palavras não apenas por seu significado direto, mas levando em conta, de 

maneira especial, os hábitos de uso, do contexto que esperamos encontrar com a 

                                            
19 Conscientes da “antiguidade” das teorias de Pound, defendemos a reivindicação de seus ensinamentos 

e alertamos para a interpretação errada de alguns de seus escritos pela crítica do momento.  
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palavra, seus concomitantes habituais, suas aceitações conhecidas e os jogos de 

ironia. Encerra o conteúdo estético, domínio peculiar da manifestação verbal, e 

não tem possibilidade de conter-se nas artes plásticas ou na música. É a última a 

aparecer e talvez seja a mais complicada, aquela na qual menos se pode confiar. 

A melopeia pode ser apreciada pelo estrangeiro pelo ouvido sensível, ainda que 

leigo na língua em que o poema foi escrito. É praticamente impossível transferi-la ou 

traduzi-la de uma língua para outra, a não ser, talvez, por algum divino acidente, e meio 

verso de cada vez. 

A fanopeia, por outro lado, pode ser traduzida quase toda ou na íntegra. Quando 

é boa o bastante, é praticamente impossível ao tradutor destruí-la, salvo por inépcia 

realmente crassa e por menosprezo de regras formulativas perfeitamente conhecidas. 

A logopeia não se traduz; não obstante, a atitude mental por ela expressa poder 

passar por uma paráfrase. Ou, pode-se dizer, você não a pode traduzir “localmente”, 

mas sendo determinado o estado de espírito original do autor, você poderá ser ou não 

capaz de encontrar algum derivado ou equivalente.   

No Capítulo 3, analisaremos os três elementos poéticos nos poemas do livro 

Todo Risco, o Ofício da Paixão.  
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3 A POESIA DE DAMÁRIO DA CRUZ COMO OFÍCIO DA PAIXÃO: “A 

POSSIBILIDADE DE ARRISCAR É QUE NOS FAZ HOMENS”  

 

 

Em seus poemas, Damário enfoca o tempo e a efemeridade da vida sem 

esconder a dura realidade dos sentimentos. A liberdade e o sonho emergem na sua 

poesia com o poder da palavra, ferramenta comunicadora entre os seres humanos. O 

poeta cria a partir da verdadeira matéria do sentir e a vida: o homem. “Sou um homem. 

// Portanto, mais que palavra. [...] Sou um homem./Portanto,/ uma surpresa” – diz o 

poema “Caixa- preta”.  

A poesia de Damário da Cruz mostra a importância do outro no mundo e revela 

a autenticidade e a profundeza do poeta, que não teme mergulhar e se deixar levar pela 

correnteza do rio, que sempre vai para frente até morrer, até chegar à totalidade 

exagerada do mar. O estado poético definido por Edgar Morim (2008) busca o retorno 

mítico, e esse retorno, para o poeta, não é senão a própria fonte, a interioridade, a 

profundeza do ser.   

Os poemas de Damário percorrem o Recôncavo através dos versos que apresenta 

Cachoeira para o mundo. Tudo e todos influenciam a poesia de Damário, e ele 

transforma em versos relatos e situações cotidianas. Como agitador cultural, descobriu 

muitos artistas que lançou no mercado.  

Damário “é um poeta paradoxal dentro da síntese de seus versos, indicadores de 

brilhos e imantação cuja poesia sintética eclode lírica em seu coração” (CARNEIRO, 

[2015]). 

 

 

3.1 BREVE BIOGRAFIA 

 

 

Damário da Cruz nasceu no dia 27 de junho de 1953, no bairro de Santo Antônio 

Além do Carmo, em Salvador, Bahia. Faleceu no dia 21 de maio de 2010, vítima de um 

câncer de pulmão, aos 57 anos, no Hospital Jorge Valente de Salvador.  

Foi poeta e fotógrafo, graduado em Jornalismo pela Universidade Federal da 

Bahia, pós-graduado em Comunicação e Mercado pela Universidade de Salvador e 
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Especialista em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São 

Paulo.  

Após a enchente de 1989, Damário chegou a Cachoeira e, apaixonado pela 

cidade, no ano de 1991, comprou um sobrado em ruínas. Visando contribuir com a 

cultura do local, criou o Pouso da Palavra, no ano 2000, com o intuito de abrigar 

variadas linguagens artísticas. Cachoeira lhe concedeu o título de “Cidadão 

Cachoeirano”, em 2005.  

Filho e neto de comerciantes, trabalhou junto a sua família desde os 9 anos como 

caixeiro do armazém-empório Sulamericano. Começou a escrever com 15 anos e se fez 

poeta. Queria escrever, mas seu pai, Daniel da Cruz, queria que fosse engenheiro em 

vez de jornalista, e isso levou-o a ser expulso de casa.  

Com 21 anos, iniciou suas viagens para o exterior e conviveu com guerrilheiros 

bolivianos e peruanos e começou a fotografar não só paisagens, mas também pessoas.  

Como pontua Cristina Kavalkievicz, na dissertação A ação sindical na formação 

de professores: Jornadas em cartaz, Damário da Cruz foi também responsável pela 

criação de vários títulos das Jornadas e Congressos do Sinpro-BA: o cartaz “Educar 

para não punir” e o cartaz “A luz no fim do túnel são nossos olhos brilhando” (Anexo 

D). 

Recentemente, foi publicada a biografia do autor pela escritora e jornalista 

Mariana Paiva. 

 

 

3.2 SOBRE O LIVRO E O POEMA TODO RISCO 

 

 

Estes são o poema e o livro de poemas mais famosos de Damário da Cruz.  

O embrião do livro de foto-poemas foi “Todo Risco”. No ano de 1984, escreveu 

o poema que viria a se tornar a sua obra mais conhecida, mas só em 1985 que o foto-

poema foi publicado pela primeira vez no Brasil20. O texto vem acompanhado por uma 

foto do próprio poeta, feita nos trilhos do trem da cidade de Cachoeira. A obra fez 

sucesso com o público e as primeiras edições se esgotaram rapidamente21. O poema 

                                            
20 A primeira versão do poema foi publicada no Chile pela Editora del Granizo, em 1984.  
21 Até hoje, segundo o Instituto Damário da Cruz, mais de 100 mil cópias do foto-poema já foram vendida

 s. 
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“Todo risco”, no formato foto-poema, já foi traduzido em várias línguas (como italiano 

e espanhol), mas não o livro completo. Também foi tema de vestibular na Universidade 

de Rio de Janeiro, na década de 90, conforme registra Coutinho (2010)22.  

Nas páginas a seguir, refletiremos sobre o novo suporte do poema: o foto-poema 

ou poema-cartaz.   

 

 

3.3 OBRA E O CONCEITO DE POESIA 

 

 

Os livros publicados em vida por Damário são quatro – Vela branca (1973), 

Todo Risco, o Oficio da Paixão (1993); Segredos da Pipa (prêmio Banco Capital, 

2003); e Re(sumo) (2008) – e, finalmente, Bem que te avisei (2010) livro póstumo.  

O objeto de análise é o livro Todo Risco, o Oficio da Paixão. 

 Foi no ano de 1993 que Todo Risco, o Oficio da Paixão foi lançado pela Editora 

Versarte, sendo publicado, posteriormente pela Fundação Pedro Calmon (2012). A obra 

reúne 27 poemas escritos entre 1968 e 1993. No livro, podemos apreciar tanto poemas 

que mostram um jovem poeta influenciado pelas questões políticas e sociais do seu 

tempo (o poema “Cosméticos” é um dos exemplos23) como poemas de uma consciência 

humana comovedora.  

Encontramos, nos versos de Damário, o poder de entender a poesia como 

comunicação com o outro, mas principalmente consigo mesmo. Damário reintroduz a 

poesia na vida, pois, na sua vivência criativa, a vida cotidiana converte a poesia em 

experiência que deve ser comunicada entre os humanos. A poesia de Damário aparece, 

então, nas suas duas vertentes: a poesia como comunicação e a poesia como 

conhecimento.  

                                            
22 Conferir o artigo de Elton Vitor Coutinho, para o VI ENECULT, em 2010, sob o título: “Damário da 

Cruz, biografado a ‘Todo risco’. História do poeta e fotógrafo que contribui sócio-culturalmente para a 

cidade de Cachoeira”. Coutinho explica, assim, a importância de Damário para a cidade de Cachoeira e 

vice-versa: “Qual a importância de Damário da Cruz para Cachoeira e sua interferência na vida social e 

cultural da cidade? Essa é uma pergunta muito simples de se responder. Primeiro, Damário da Cruz 

contribuiu socialmente e culturalmente para a cidade de Cachoeira com a criação da casa de cultura 

Pouso da Palavra, como já foi relatado. Além disso, através de sua obra – poesia e fotografia – ele 

mostrou Cachoeira para o Brasil e para o mundo e incentivou e divulgou artistas do Recôncavo Baiano”.  
23 No ano de 1977, Damário da Cruz ganha o “Prêmio Convívio de Poesia”, promovido pela Escola de 

Cultura de São Paulo, com os poemas “Cosméticos”, “Catavento” e “Camponesa”. Foi a sua primeira 

premiação de âmbito nacional.  



37 
 

A salvação do artista é não deixar de ser criança, assumindo a brincadeira como 

fator necessário para a sua sobrevivência, como revela em depoimento a Suzane Pinho 

Pêpe24 (DA CRUZ, 2010, p.108): 

 

Se eu não consigo criar arte hoje em dia, é porque eu me rebelei, me 

rebelei contra algo que as pessoas fazem quando os meninos crescem. 

Quando os meninos crescem, eles são proibidos de brincar de bola e 

de algumas brincadeiras mais especificas de 12, 13 anos. E, por terem 

sido proibidos, alguns meninos se rebelam, se tornando poetas, 

músicos, artistas, para continuar fazendo o quê? Brincadeira.  

 

E continua: 

Na minha visão, eu acho que os artistas são pessoas que se rebelaram contra a 

proibição do brincar. Para mim, o homem que não brinca é um homem 

perdido, e eu prefiro, e acho que acertei em ter vivido uma vida, claro que 

com seriedade, mas, acima de tudo, entendendo a vida como uma 

brincadeira. 

  

Apresentando o livro de poemas Todo Risco, o Ofício da paixão, aparecem as 

palavras de Uribatan Castro de Araújo refletindo sobre a poética de Damário. Nelas, 

Araújo assinala como o poeta “[...] cantou o que viveu e sentiu com as palavras que 

possuía, sem a pretensão de quem almeja para si o que não pode alcançar”. A vida e seu 

sentir: Damário viveu o mundo e sentiu a vida. Ele transformava as cenas e os fatos do 

cotidiano em matéria poética. Do poema “Ô dicasa”, nos versos “entra/pelo canto da 

porta,/como os pequenos ventos”, Uribatan Castro de Araújo destaca a verdadeira 

pretensão do poeta: “E não será esta a grande missão dos poetas sobre a Terra, dizer de 

novo com palavras a vida, verbalmente, pela força da poesia?” (ARAÚJO, 2012, p.8). É 

a empatia humana o que pode redimir a arte e o encontro entre os seres.  

A poesia também se vislumbra como a sobrevivência para poder continuar 

brincando e é por meio da palavra que “é arma preparada/na solidão/dos suicidas” que o 

conhecimento da verdade íntima do ser se revela precisando a presencia do outro.  

No poema “Resolução”, os versos sentem a necessidade imperiosa de saber o 

porquê de se unir ao outro: “o que nos une/ é alguma coisa/ acima do sim,/ é alguma 

                                            
24 Este depoimento (“Artistas são pessoas que se rebelaram contra a proibição do brincar”) foi registrado, 

em 1980, por Suzane Pinho Pêpe, Mestre em História da Arte pela Université Catholique de 

Louvain/Bélgica, graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia, professora de História 

da Arte da Universidade do Recôncavo da Bahia em Cachoeira (Bahia), em 9 de janeiro de 2010, e 

publicado em Recôncavos: Revista do Centro de Artes, Humanidades e Letras-CAHL/UFRB, Cachoeira, 

Bahia, v.4, n.1, p. 100-110, 2010.   
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coisa/ acima do não”. O poema termina com o que seria o contato e a necessidade do 

outro: “o que nos une/ é essa dor mesmo,/ é essa mesma poesia/ em roçar os dedos/ na 

mão do outro.” Remetendo à visão do outro como matéria central de sua poesia, no 

depoimento, Damário afirma o seguinte: 

  

[...] eu acho fundamental, imprescindível, que todas as crianças, dos 3 

aos 7 anos, tenham imenso contato com a arte, com a cultura mais 

ampla, porque é aí que elas se libertam, é aí que elas não se tornarão 

pessoas submissas. Não significa que eu vou ser uma pessoa radical, 

não, ao contrário, significa que eu vou me tornar uma pessoa mais 

tolerante, porque eu vou entender mais facilmente o outro, ou o erro 

que eu acho que o outro tem. E vou compreender mais rapidamente se 

eu tiver essa visão da arte, da vida e da cultura como libertação. (apud 

PINHO PÊPE, 2010, p.103). 

 

Os outros, nos poemas de Damário da Cruz, têm rosto; são amigos e inimigos, 

Carlos, Damire e outras meninas, filhos, amores e desamores, outras cidades, Adélia(s). 

Porém, sempre encontramos uma dor que não passa.  

Na poesia de Damário, uma sombra irrompe no cotidiano, mostrando as relações 

humanas como se estivessem ao redor de uma densa fumaça vinda de um sonho. É o 

sonho arquetípico de Octavio Paz, e, para isso, devemos consagrar o instante, saber que 

essa dor não passa, não passa porque é o próprio ciclo da vida, o próprio ciclo da poesia. 

É essa repetição do tempo que cria a procura dos valores comuns (BOSI, 1983). Esse 

mito da procura está presente em poetas com forte influência de Mario de Andrade 

como Damário.  

Os sonhos, em “Imediato”, “não se dividem/ em naus tranquilas/ na decisão dos 

ventos”. Em “Aviso prévio”, surge o fatalismo do fim ou a não continuidade do dia a 

dia: “Os meus amigos/ saltaram o muro/ que não alcanço/ partiram/ sem aviso prévio”. 

O alheio se torna pertença, o alheio é nosso em poemas como “Calmaria”: “O barco da 

liberdade/ apodrece nas mãos de todos”; e somos todos responsáveis pelo alheio que 

também é nosso como podemos ver em outro poema, “Alheio”: “A minha dor/ não 

passa/ não passa/ não passa.// Por que/ não é no outro/ a minha dor?// A minha dor/ não 

passa/ não passa/ não passa//. Por que/ o outro só alerta/ sua própria dor?”.     

É com tanta dor que, com os humanos, devemos aprender a viver, pois a vida 

nos ensina que é a possibilidade de arriscar o que nos faz homens. No outro, dentro dos 

olhos do outro, na pele do outro, encontra-se o que alguns críticos chamariam de poesia 

social, mas que, na verdade, trata-se da própria consciência poética do ser humano, que 
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Damário possuía. No poema “Cosméticos”25, “Os brinquedos/ dos meninos subnutridos/ 

são restos de cosméticos/ das subdamas da noite.// Os meninos noturnos/ ainda bailam 

nas poças/ a valsa da fome”. As imagens do poema são em si mesmas o que podemos 

chamar de “metafoto-poema”, em virtude de não se precisar de uma imagem que revele 

que os subnutridos são alimentados pelos cosméticos das subdamas, num mundo 

desigual, sendo apenas necessário abrir os olhos na noite para ver como ainda os 

meninos bailam nas poças.   

Todo Risco, o Oficio da Paixão é a procura de entrar em si mesmo; é a mostra da 

importância do poeta na abertura da mente humana e da experiência da vida. É uma 

busca intimista, mas que precisa da comunhão com os outros para que culmine. O risco 

é viver; a vida “inventa/ mil atalhos/ provocando fugas” e, para isso, “só os loucos 

sabem assoviar/ a canção diária/ de escolher o que fazer”. Em definitivo, é o poder da 

escolha que nos faz homens, e é por isso que somos uma surpresa.  

As tendências do século XX enfatizavam que a “realidade” estivesse dentro da 

poesia. As reflexões sobre a arte passaram a ser os conteúdos dos poemas. Damário se 

mantém à margem deste movimento esteticista, seguindo mais enraizado na tradição 

classicista que rupturista, pois reclama uma poesia do sentimento, da emoção 

transmitida através do poema cuja palavra recobra a sua intensidade, sua transparência. 

Damário publica Todo Risco, o Oficio da Paixão na década de 90, período do 

surgimento da sensibilidade pós-moderna. A sua poesia apresenta concomitâncias com 

as tendências poéticas então vigentes, inscreve-se numa linha de poesia vital, mas 

também reflexiva, que confere a sua voz um caráter muito pessoal. Nessa época, as artes 

plásticas, o cinema e a música popular já tinham passado pela “renovação” dos anos 80. 

Enquanto isso, os novos poetas, herdeiros das tradições clássica e moderna das líricas 

brasileira e estrangeira, preferem se afastar da poesia marginal de décadas anteriores, 

por meio da escolha pelo poema curto e pela adoção de uma linguagem informal, lúdica. 

                                            
25 Este poema foi escrito no final da década de 70. Venceu o ”Prêmio Convívio de Poesia” de 1977, 

realizado pela Escola de Cultura de São Paulo. O poema lembra a “Litania dos Pobres” do simbolista 

brasileiro Cruz e Sousa: “Os miseráveis, os rotos/ são as flores dos esgotos.// São espectros implacáveis/ 

os rotos, os miseráveis.// São prantos negros de furnas/ caladas, mudas, soturnas.// São os grandes 

visionários/ dos abismos tumultuários.// As sombras das sombras mortas,/ cegos, a tatear nas portas.// 

Procurando o céu, aflitos/ e varando o céu de gritos...”; e o mesmo texto de Cruz e Sousa também lembra 

motivos análogos de Baudelaire e de Alexandre Block.  
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Como herdeiro da poesia dos anos 80, Damário procura uma poesia mais reflexiva, sem 

se afastar das emoções do mundo26.   

Devemos aqui assinalar o papel do poeta no processo criativo, pois este papel 

mudou. O poeta já não se dissolve no desdobramento linguístico que tem lugar no 

poema. A dissolução do sujeito e objeto de que Foucault falava, deixa de ter vigência27. 

A linguagem abandona sua soberania, pois já não conta só o poema enquanto 

metapoesia, pois ressurgem as ataduras entre o signo e a realidade, nascendo a 

necessidade de fazer visível o laço que une a vida e a poesia. 

A palavra poética tem recobrado seu valor, que não é outro senão o de ser 

palavra. A palavra foi, durante um tempo, falso ídolo. O poeta desapareceu detrás dela, 

renunciou à sua expressão. Ficaram ocultos as emoções, os sentimentos, a alegria e a 

perplexidade ante o mistério da vida. 

Depois de anos de tanto experimentalismo, pede-se à poesia intensidade com 

todos os valores que correm associados ao conceito: verdade, frescura; comoção de 

beleza. 

A palavra poética retorna até as fontes da claridade e bebe do seu próprio valor, 

que é o seu espírito. A palavra se aproxima dos seres e das coisas, seguindo a pauta de 

uma fértil aliança. Como em um dialogo amoroso, mutuamente a realidade e os signos 

tendem a iluminar-se. O valor é a vida, e, a partir desse valor encontrado, a palavra 

poética sensibiliza todas as suas potencialidades e expectativas. A linguagem esta tão 

viva como o mundo. 

Frequentemente, Damário apresenta a exposição do poema como um silogismo. 

Como se estivéssemos ante uma pergunta: o que nos faz homens? a possibilidade de 

arriscar (Todo Risco); o que é a palavra? É uma arma preparada (Ofício da Paixão); a 

vida, que faz? Teima em ser (Armadilha).   

O “nós” muitas vezes é o que é expresso como uma certeza: “A possibilidade/ de 

arriscar/ é que nos faz homens” (“Todo Risco”, v.1 a 3). O que Damário fala para “nós” 

impele, mostra que todos têm a mesma linguagem.    

                                            
26No estúdio de Bosi sobre a historia da literatura brasileira, os referentes mais próximos a uma poesia 

mais meditativa são Antônio Carlos Brito (Casaco) e Ana Cristina César: “Dois poetas que desaparecidos 

em plena juventude se converteram em emblemas dessa geração [60-70]: Ana Cristina César e Casaco, 

pseudônimo de Antônio Carlos Brito (Grupo Escolar). Em ambos, o lirismo do cotidiano e a garra crítica, 

a confissão é a metalinguagem se cruzavam em zonas de convívio em que a dissonância vinha a ser um 

efeito inerente ao gesto da escrita” (BOSI, 1997, p. 521). 
27As palavras e as coisas norteiam essa ideia. Foucault mostra como, no decorrer da história, esta relação 

entre as coisas e a linguagem foi mudando principalmente na passagem da Idade Média para a Moderna 

(FOUCAULT, 2000).  
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Os temas mais frequentes encontrados no livro de poemas Todo Risco, o Oficio 

da Paixão são: a vida, o passar do tempo, o amor, a amizade, e a metapoesia28, o 

processo de criação ou a relação do homem com a linguagem. A isca que acende o 

poema é a realidade, o momento cotidiano, a vida. Por isso, vemos que Damário é um 

poeta vital, do eros, do desejo. A fuga, a escolha, a perda, a solidão são outros 

motivos que aparecem recorrentemente em seus versos29. O suicídio também é uma 

palavra que nomeia a escolha da fuga, a derrota e a solidão; a solidão consubstancial à 

própria essência de ser homem. Ante a contingência do humano, ante a limitação que 

supõe a morte, o homem está sempre sozinho. Para transcender a solidão, Damário 

procura, em seus versos, o sol, caminhos, pássaros, casas, os ventos, os sonhos, etc. 

O amor leva, dentro de si, a semente da temporalidade, pois o amor não é eterno, 

está condenado a perecer, e esta realidade faz dele uma fonte de felicidade fugitiva e 

dolorosa, porque tudo é passageiro, como o tempo. A preocupação do devir temporal, 

com sua consequência irreversível – a morte, é um dos temas universais na poesia. O 

fluir do tempo é uma preocupação capital em torno da qual giram muitos dos poemas de 

Damário.  

O tempo mecânico, cíclico, presente nas mudanças visíveis, é o tempo da 

realidade externa, cósmica, e o tempo de percepção intrapessoal, o tempo vivido na 

dimensão pessoal da própria existência. Sua captação está unida à consciência do passo 

das horas com seu inevitável efeito destrutivo. 

 

 

3.4 O FOTO-POEMA 

 

 

O fato de ser uma pessoa com formação jornalística-comunicativa e o seu 

contato ser intenso com a mídia e o marketing, tal qual seu gosto pela fotografia, foram 

fatores que fizeram com que aparecesse uma nova forma de difusão e distribuição de 

                                            
28 A escritura tem uma trajetória de sublimação e de catarse, na qual os afetos não acontecem sem nunca 

substituir as ausências. A consciência criadora possui a totalidade do tempo vivido no presente da 

escritura. Na poesia de Damário da Cruz, encontramos a constante referência à palavra, ao quefazer 

poético, aos distintos motivos, meios e fins da poesia.  
29 Os caminhos, as trilhas, as trajetórias estão também muito presentes como imagens persistentes nos 

poemas.   
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sua poesia: o foto-poema, o cartaz poético, o que podemos denominar como “novo 

suporte textual”30. 

Conta o poeta que foi na primeira viagem internacional que fez, para a Bolívia, 

que a fotografia surgiu: “Eu tinha 20 anos e fui para a Bolívia, fui andar com 

guerrilheiros. Aí comprei uma câmera Yashica e, a partir daí, surge o meu prazer pela 

fotografia”. O diálogo entre poesia e fotografia é fundamentado pelas imagens e 

metáforas que configuram o universo poético de Damário, como também a noção de 

poesia como comunicação, pois o foto-poema possui o poder e a função de divulgar a 

arte31. 

Segundo o poeta, as fotografias, em comparação às suas poesias, apesar de 

complementares, são mais racionais. O interesse pela fotografia começou, na 

observação do fotógrafo, quando do seu desejo, ainda na adolescência, em ter uma 

câmera daquela exposta nas vitrines de Salvador. Contudo, sabia que seus pais jamais 

lhe dariam um presente assim. Daí, ele teve de aguardar a maioridade, ter o seu primeiro 

emprego e, nas primeiras férias, comprar a sua primeira câmera, uma Yashica, lente fixa 

de cristal azulada, 35mm, 1.4. E foi com ela que viajou para a Bolívia para registrar suas 

primeiras fotos. Daí por diante, apesar de tanta exuberância boliviana, exuberância de 

paisagens, Damário começou a fotografar pessoas. E foi ali, naquele momento, que ele 

entendeu que seria muito mais um fotógrafo de gente do que de paisagem. 

O foto-poema Todo risco vem representado com os trilhos do trem de Cachoeira. 

Não há quem não tenha seguido, depois de lê-lo, os trilhos abertos do poema. 

“Fotografar é apropriar-se da coisa fotografada” (SONTAG, 2004, p. 14). O foto-poema 

reforça a ideia principal da poesia, os significados por meio de uma imagem, um 

símbolo aberto (os trilhos do trem numa bifurcação), e é por isso que podemos afirmar 

também a multiplicidade significativa do foto-poema:  

                                            
30 Bosi chama a atenção sobre isto: na contemporaneidade precisamos direcionar nosso olhar em outros 

objetos ou de outra forma. Podemos procurar mensagens que façam do texto um testemunho ou podemos 

procurar novos códigos diferentes à tradição do verso que façam do poema “[...] um objeto de linguagem 

integrável, se possível, na estrutura perceptiva das comunicações de massa, medula da vida 

contemporânea” (BOSI, 1997, p. 501).  
31 No depoimento de Damário da Cruz, podemos ver a sua opinião explícita sobre o poder da 

comunicação e a produção cultural: “Eu fico impressionado. Por exemplo, os livreiros dizem que poesia 

não vende, os editores dizem que poesia não vende. Você já viu algum cartaz, algum banner de poeta em 

livraria? Então, quer que venda como? A minha poesia vende toda. Aqui em Cachoeira, aqui em minha 

casa, sem oferecer, só expondo, ela vende toda. Quem comprou essa casa foi tudo isso” ([1980]2010 

p.104). Não podemos esquecer que Damário, além de poeta e jornalista, era um excelente mediador 

intercultural e um avantajado especialista em marketing.  Damário introduziu o conceito de poema-cartaz 

ou foto-poema, obtendo sucesso com “Todo Risco” e outros expostos e vendidos em Pouso da Palavra, 

que também estão impressos em camisas, permitindo uma divulgação mais diversificada.  
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Toda foto tem múltiplos significados; de fato, ver algo na forma de 

uma foto é enfrentar um objeto potencial de fascínio. A sabedoria 

suprema da imagem fotográfica é dizer: “Aí está a superfície. Agora, 

imagine – ou, antes, sinta, intua – o que esta além, o que deve ser a 

realidade, se ela tem este aspecto”. Fotos, que em si mesmas nada 

podem explicar, são convites inesgotáveis à dedução, à especulação e 

à fantasia. (SONTAG, 2004, p. 33). 

 

Citamos outros foto-poemas de Damário: “De mim exijam pouco”, “Jeito pra 

tudo”, “Ressurreição”, “Olé”, “Irmandade”, “Noturno”, “Anzuelo”, “Canto Claro”, 

“Claridade”, “Disfarce”, “Observação do tempo”, “Recado para Pentheus”, “Janeiro” e 

“Unicidade”, sendo que alguns deles também foram estampados em camisas, outra 

forma de difusão da arte.  

Sontag (2004) diferenciava o ato de escrever do ato de fotografar. No ato de 

escrever, o escritor procura a sua voz, entretanto, no ato de fotografar, procura a voz (e a 

dor) dos outros32. Nos foto-poemas de Damário, o que complementa o quê? O poema é 

completado pela fotografia ou a fotografia é completada pelo poema? Uma fotografia 

pode ser também uma “citação”: “E um modo cada vez mais comum de apresentar fotos 

em forma de livro consiste em associar fotos a citações” (SONTAG, 2004, p. 87). 

Para concluir esse aparte sobre o foto-poema, gostaríamos de refletir sobre a 

criação do novo “suporte poético”. Foi a formação em marketing que fez Damário 

pensar sobre a divulgação de sua obra (ANEXO F). Susan Sontag argumenta que a 

necessidade de fotografar está relacionada com a necessidade de consumir. Na verdade, 

podemos compreender esta necessidade de consumir como necessidade de flutuar, de 

impermanência, como expressa a autora:  

A razão final para a necessidade de fotografar tudo repousa na própria 

lógica do consumo em si. Consumir significa queimar, esgotar – e, 

portanto, ter desse reabastecer. À medida que produzimos imagens e 

as consumimos, precisamos ainda mais de imagens; e mais ainda. 

Porém imagens não são um tesouro em cujo benefício o mundo tem de 

ser saqueado; são exatamente aquilo que está à mão onde quer que o 

olhar recaia. A posse de uma câmera pode inspirar algo afim á luxuria. 

E, a exemplo de todas as formas verossímeis de luxúria, algo que não 

pode ser satisfeito: primeiro, porque as possibilidades da fotografia 

são infinitas e, segundo, porque o projeto é, no fim, auto-devorador. 

(SONTAG, 2004, p.195). 

                                            
32 “Contudo, existe uma grande diferença entre a atividade de um fotógrafo, que é sempre desejável, e a 

de um escritor, que pode não o ser. Uma pessoa tem o direito de dar voz à própria dor, pode sentir-se 

compelida a isso – pois a dor, de todo modo, é sua propriedade. Mas, no outro caso, busca-se 

voluntariamente a dor dos outros” (SONTAG, 2004, p. 552).  
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O discurso de Sontag sobre o efêmero e o consumo parece contextualizado para 

os dias de hoje, mas Wellek e Warren (1949), mediadores dos anos quarenta, já 

refletiam sobre a arte e o processo de consumo, porém não em termos econômicos, mas 

em termos propagandísticos:  

 

Das concepções segundo as quais a arte é a descoberta ou a intuição 

da verdade, devemos distinguir uma concepção da outra, o que afirma 

que a arte – especificamente a literatura – é propaganda; ou seja que o 

artista, em vez de descobrir a verdade, a fornece persuasivamente. O 

termo “propaganda” é vago e necessita de ser examinado. Na 

linguagem corrente, é aplicado apenas a doutrinas consideradas 

perniciosas e espalhadas por homens de quem desconfiamos. Nessa 

acepção, implica cálculo, intenção, e é usualmente empregue a 

propósito de doutrinas ou programas específicos e bastante restritos. 

Delimitando dessa forma o sentido do termo, poderíamos dizer que 

uma certa arte (a espécie mais baixa da arte) é propaganda, mas que 

não pode ser a grande arte (ou Arte). Se, contudo, dermos ao termo 

maior latitude, de modo a abranger o “esforço, consciente ou não, no 

sentido de influenciar os leitores a compartilharem a nossa atitude 

perante a vida”, então torna-se plausível a afirmação de que todos os 

artistas são – ou deviam ser – propagandistas, ou (em posição 

absolutamente oposta àquela descrita na frase anterior), que todos os 

artistas sinceros e responsáveis são moralmente obrigados a ser 

propagandistas. (WELLEK; WARREN, 1949, p.39). 

 

Damário da Cruz usou a poesia como meio de propaganda “vital” (e, em alguns 

casos, social) e como artigo de consumo, por meio dos cartazes e das camisas com seus 

poemas.   
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4 ANÁLISE DOS TRÊS ELEMENTOS DA POESIA DE EZRA POUND 

 

 

4.1 A TRADUÇÃO DA MELOPEIA NA POESÍA DE DAMÁRIO DA CRUZ PARA O 

ESPANHOL 

 

 

No presente capítulo, mostramos algumas reflexões originadas da tradução para 

a língua espanhola da obra Todo Risco, partindo dos três elementos poéticos 

diferenciados por E. Pound (melopeia, fanopeia e logopeia). Assim, este capítulo visa 

explicar algumas das “soluções” logradas na tradução da melopeia do português para o 

espanhol. 

A melopeia, segundo E. Pound (1972, p.37), é o elemento “[...] no qual as 

palavras estão carregadas, acima e além de seu significado ‘comum’, de alguma 

qualidade musical que dirige o propósito ou tendência desse significado”. Para o poeta, 

músico e crítico estadunidense, a melopeia é praticamente impossível de ser transferida 

ou traduzida de uma língua para outra.  

Por conseguinte, o objetivo do capítulo corrente é mostrar algumas das 

transferências possíveis sem cair na análise comparada ou contrastiva da teoria métrica 

das duas línguas românicas, entendendo que a tradução dos elementos rítmicos, como a 

tradução de qualquer outro elemento do poema, não pode ser estudada isoladamente. 

Não só será utilizado o método descritivo, como também vamos “desconstruir o 

texto”, partindo principalmente da análise da construção do texto em sua relação com o 

elemento poético escolhido: a melopeia.  

 

4.1.1 Os estudos de métrica na tradução da poesia  

 

A maioria dos estudantes de literatura tem seu primeiro e, às vezes único, 

contato com a métrica, com o objetivo de aprender as regras do cômputo silábico e o 

reconhecimento de distintos tipos de estrofe. Essa aproximação nunca pretende ter como 

finalidade o porquê das estruturas métricas, as escolhas do ritmo no verso e a 

contribuição dos elementos selecionados para a expressividade do poema. 

Pessoalmente, fomos encaminhada é correto? aos estudos da métrica literária, 

aprofundando na estrutura versal, ao iniciar os estudos de terceiro grau na área de 
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Teoria da Literatura e Literatura Comparada, e com a sorte de termos como professora 

uma das maiores especialistas em metro espanhol, Isabel Paraíso33. 

É muito conhecido o trabalho sobre o metro românico de Tomas Navarro 

Tomás, e, em seu manual de métrica, podemos encontrar a origem, a história e a 

evolução do verso espanhol e suas estrofes. 

Não podemos afirmar que foi fácil achar um manual de métrica sobre o verso 

escrito em português. Os estudos encontrados carecem de informação específica sobre a 

contagem dos metros e acentos versais, por exemplo, mesmo aprofundando em alguns 

aspectos. Contudo, o livro Versificação portuguesa, de Said Ali ([1948]1999), foi de 

grande ajuda para encontrar alguns esquemas e explicações importantes sobre a métrica 

em português. Porém, tendo em vista que poesia e música são artes e que, no Brasil, 

estão muito relacionadas34, não logramos encontrar um manual completo com 

referências sobre a origem dos versos e a evolução destes.   

A mesma desconfiança que tem “despertado” a métrica nos estudos de literatura 

em geral é percebida na área de tradução literária. É muito escasso, se não ausente, o 

número de páginas que se tem escrito sobre a métrica em comparação com outros 

aspectos do processo tradutório. É muito provável que esse fato tenha dificultado o 

estudo das relações dos metros em línguas diferentes. Em algumas combinações 

linguísticas, a comparação é muito complicada, pois os esquemas métricos são 

formados por elementos linguísticos bem diferentes. 

Alguns estudiosos concebem a métrica como uma função secundária e 

“numerológica”, mas não devemos esquecer que a métrica é um dos elementos 

expressivos que o poeta usa para formalizar uma “intuição poética”. Os metros, em seus 

moldes convencionais, incorporados ao texto em nível microestrutural, constituem 

formas expressivas que participam da elaboração do plano textual. Desse modo, as 

estruturas métricas contribuem com a criação dos sentimentos e das “fantasias” do 

poeta. 

 

4.1.2 O ritmo como componente essencial do poema 

 

                                            
33 Diretora do Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura (20/12/1995 – 27/12/2001) 

da Universidad de Valladolid (Espanha).   
34 O filme brasileiro A Palavra Encantada (2009), documentário de Helena Solberg e Márcio Debellian, 

mostra a relação entre poesia e música na cultura brasileira.   
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Antes de continuar com o estudo da melopeia nos versos de Todo Risco, o Ofício 

da Paixão, devemos esclarecer o conceito de métrica. Inicialmente, o ritmo é o 

componente essencial do poema. Quando o ritmo que predomina é a versificação 

silábica, estabelecida pelo número de sílabas de cada linha poética, estamos diante da 

métrica. A métrica é a forma rítmica poética mais difundida no Ocidente, por essa 

razão, é importante intensificar esta discussão, visto que muitas vezes confundimos o 

estudo da métrica com o estudo do ritmo. O metro é outro dos muitos elementos 

rítmicos no qual se evidencia a vontade expressiva, pois toda comunicação linguística 

oral dispõe de ritmo, profere-se de forma cíclica.  

Ainda assim, é muito difícil definir o conceito de ritmo. Warren e Wellek (1949) 

divergem entre duas noções de ritmo: uma como reiteração de um ou vários elementos 

(na qual se privilegia o aspecto de ordem e regularidade), e outra que se entende como a 

forma que adota o movimento e incide na ideia de fluxo. Logo, depreende-se que o 

ritmo supõe repetição de um esquema. Para Pound (1970, p.153), “[...] o ritmo é uma 

forma recortada no TEMPO, assim como o desenho é um espaço determinado”. 

No conceito de ritmo como reiteração, no qual a ordem e a regularidade são de 

suma importância, a repetição de um determinado elemento sensível é fundamental, 

pois é a partir desse elemento que criamos segmentos ou divisões. 

Existem três elementos-chave na possível determinação do elemento ou 

segmento, que se vão repetir: a) a regularidade do número de sílabas por verso (metro); 

b) a distribuição dos acentos; e c) o contorno melódico dos versos. Estes três elementos 

repercutem nos níveis morfológico, sintático e semântico do poema35.  

Pound (1972, p.37), ao explicar os três elementos da poesia, define a melopeia 

da seguinte forma: “MELOPÉIA, na qual as palavras estão carregadas, acima e além de 

seu significado comum, de alguma qualidade musical que dirige o propósito ou 

tendência desse significado”. Com essa definição, comprovamos que a intenção de 

Pound é assinalar a relação entre a musicalidade e o significado no poema. Na melopeia, 

                                            
35 Autores como Isabel Paraíso diferenciam cinco elementos rítmicos no poema: a) a longitude do verso 

computado em número de sílabas (metro); b) a distribuição de acentos dentro do metro (os acentos não 

estão colocados arbitrariamente); c) a rima é o final do verso e reitera determinados fonemas; d) a estrofe 

é o agrupamento dos versos em número poético; e) as pausas delimitam os elementos anteriores. Esses 

elementos nem sempre vão aparecer todos em um mesmo poema. Temos que estudar qual é o que 

predomina entre todos  (PARAÍSO, 2000). Para o estudioso espanhol Emilio Alarcos Llorach (1996), 

existem quatro espécies de ritmo, que constituem o ritmo poético: a) uma sequência de sons de material 

fônico; b) uma sequência, a métrica, de sílabas acentuadas ou átonas, segundo determinado esquema; c) 

uma sequência de funções gramaticais acompanhadas de entonação; d) uma sequência de conteúdos 

psíquicos (sentimentos, imagens, etc.).    
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temos uma força que tende, com frequência, a embalar ou distrair o leitor do sentido 

exato da linguagem. A definição de melopeia como “qualidade musical” nos permite 

observar a poesia nas fronteiras da música, e a música talvez seja a ponte entre a 

consciência e o universo sensível não pensante, ou mesmo não sensível. 

 

O solene e o sombrio ficam inteiramente deslocados, mesmo no mais 

rigoroso estudo de uma arte (a Poesia) que originalmente visava  

alegrar o coração do homem [...] a musica começa a se atrofiar quando 

se afasta muito da dança; que a poesia começa a se atrofiar quando se 

afasta muito da poesia; mas isto não quer dizer que toda a boa musica 

deva ser musica de dança ou toda a poesia, lírica. Bach e Mozart 

nunca se distanciam muito do movimento corporal. (POUND, 1970, p. 

21-22).  

 

É muito comum associar poesia à música. Os autores que associam o ritmo 

linguístico com a música justificam a sua postura com argumentos de caráter histórico, 

tais como o aparecimento repetitivo de elementos sonoros nos poemas cuja função era 

de adaptar o discurso ao acompanhamento dos instrumentos. Entretanto, temos de 

realçar que não é tanta a similitude que existe entre ritmo linguístico e musical, pois os 

termos musicais mudam de significado quando são usados para descrever o ritmo do 

poema. É o caso dos termos melodia e harmonia, ambos elementos de composição da 

música. A melodia é o elemento da música no qual fazemos soar uma nota musical atrás 

de outra, de uma em uma, e a harmonia é a arte de combinar os sons de forma 

simultânea36. No ABC da Literatura, Pound (1970, p.57) alude a um aforismo de Boris 

Scholoezer em um livro sobre Stravinsky, “[a] melodia é a coisa mais artificial em 

música” e continua explicando que “[...] o meio de aprender a música do verso é escutá-

la”. 

Na música, ambos os conceitos são opostos (a melodia designa a sucessão de 

sons e a harmonia, a simultaneidade); no âmbito linguístico e literário, ambos são 

usados frequentemente como sinônimos. A precisão com que estes dois termos são 

usados na musicologia se perde nos estudos literários. 

A musicalidade a que alude Pound tem a ver com a melodia do verso, e essa 

melodia é orientada pelos acentos: “[um]a melodia é um ritmo em que a altura de cada 

                                            
36 A característica principal dos instrumentos conhecidos como melódicos é que podem fazer soar um 

som depois de outro, mas não podem fazer soar dois ou três sons simultaneamente. A clarineta, o 

trompete e a flauta são instrumentos melódicos enquanto o piano, o órgão ou o violão são instrumentos 

harmônicos.   
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elemento é fixada pelo compositor. (Altura: o número de vibrações por segundo)” 

(POUND, 1970, p.154). Ele continua explicando, nas páginas posteriores, que “[...] 

muita confusão provém da incapacidade de distinguir acentuação tônica de duração” 

(POUND, 1970, p. 157). 

Na poética da tradução que temos elaborado a partir da análise e da tradução do 

livro de poemas Todo Risco, o Ofício da Paixão, de Damário da Cruz, o ritmo dos 

acentos versais (ritmo acentual ou musicalidade) e das imagens (ritmo imagético ou 

fenopeia) são fundamentais. Além de tudo isso, Pound dividia a melopeia em três 

espécies: “[...] poesia feita para ser cantada; para ser salmodiada ou entoada; para ser 

falada” (POUND, 1970, p. 61). 

 

4.1.3 O ritmo e a melodia 

 

Ritmo vem do grego Rhytmos e designa aquilo que flui, que se move, 

movimento regulado, por isso ele é parte de nossa vida. Não é casualidade que, dentro 

de nosso planteamento filosófico-metodológico, para o qual o pensamento de Zygmunt 

Baumam é tão importante, pois tudo é fluido e líquido, apareça o ritmo como um dos 

protagonista da nossa elaboração de uma poética da tradução.   

O ritmo é originado a partir da frequência de repetições, resultando nos ciclos. 

No caso da música, o ritmo vai caracterizar o estilo musical, constituindo a distribuição 

da duração dos distintos sonidos.   

Estamos equiparando o conceito de ritmo à repetição de elementos acústicos. 

Quando aparece um elemento rítmico, o leitor ou o ouvinte tem a expectativa de que o 

mesmo elemento aparecerá de novo posteriormente. Os formalistas russos chamaram 

dita expectativa de inércia rítmica. Segundo os formalistas, o ritmo é um elemento 

contrastivo e organizador do poema. A inércia rítmica não só afeta a sintaxe, mas 

também a semântica do poema, isto é, o significado das palavras é dinamizado em 

determinadas posições; uma mesma unidade rítmica pode criar novos vínculos entre 

outros semas antes ocultos. 

Os elementos rítmicos não se percebem de forma estática (um após o outro), mas 

dinâmica. A cada instante, temos presentes os elementos anteriores e são antecipados os 

elementos que aparecerão. No ritmo, os elementos não se sucedem, se relacionam, pois 
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todos estão formando um sistema em que cada um deles determina a percepção dos 

outros 37. 

O ritmo não é um elemento limitado à musicalidade das mensagens, visto que 

influi em todos os níveis linguísticos, ou seja, é a forma sonora da mensagem, junto 

com a forma semântica ou a forma sintática; é isso que cria o ritmo. A semântica 

rítmica, por exemplo, não estuda a sensação rítmica que podem provocar os elementos 

semânticos senão “[...] como la significación de las palabras se vea afectada o 

condicionada por la especial estructuración del lenguaje que es la forma métrica” 

(DOMINGUEZ CAPARRÓS, 1988, p. 112-113). 

O tradutor de poesia não é um intermediário invisível no processo da tradução, 

ocultando sua poética, e, por essa razão, se considera a tradução como um ato de 

criação. Entendemos o ritmo como o sentido em si mesmo, e não como um acréscimo 

ao poema, a nossa poética da tradução dá mais importância aos mecanismos de 

significação que ao significado em si. O nosso objetivo, assim, é recriar o 

funcionamento interno do poema original e não só o que este pretendia comunicar. 

Tendo em vista a proposta de análise dos elementos poéticos de Pound e a 

melopéia como “alguma qualidade musical”, interessa-nos as consequências 

conceptuais que implicam na identificação de ritmo verbal com o musical. Esta 

identificação supõe a negação de um ritmo na linguagem. Quer dizer que as línguas que 

não têm ritmo, só se tornam rítmicas quando os poetas, convencional ou artificialmente, 

tentam imitar a música com palavras. Desse modo, o ritmo faz com que a linguagem se 

torne uma espécie de “linguagem poética”. Logo, a poesia consiste em fazer música 

com palavras38. 

Para os estruturalistas, o ritmo verbal não pode se identificar com a música. A 

música é universal, mas os elementos rítmicos não são os mesmos em todas as línguas, 

pois dependem do sistema fonológico de cada uma delas. A música pode servir como 

instrumento de comparação, mas nunca de identificação39. 

                                            
37 Em “Prefácio” ao Manual de versificação portuguesa, de Said Ali, Manuel Bandeira (1948, p.12) 

escreve o seguinte: “O número de sílabas, como a rima, a aliteração, o paralelismo, o encadeamento, etc. 

não são mais do que elementos organizadores do ritmo, finalidade soberana na estrutura formal do poema. 

O ritmo, como entende muito justamente o Prof. Said Ali, é observado tanto na sua forma positiva como 

na negativa – silêncio, pausas, interrupções. Qualquer dos elementos acima mencionados pode faltar no 

poema sem prejuízo do ritmo”.  
38 Podemos ver essa teoria em MESCHONNIC (1980, p.123).   
39A crítica estruturalista foi quem incidiu sobre as relações internas que se estabelecem entre os elementos 

dos poemas. Estudos de Jakobson e Lévi-Strauss têm sido a chave para desenhar a arquitetura métrica dos 

poemas. 
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Quando elaboramos uma mensagem falada, elaboramos também uma forma 

concreta selecionando o léxico que melhor reflete a “vontade” comunicativa e a 

expressamos oralmente, com um contorno melódico concreto, mas esse contorno 

melódico é o que, na expressão verbal normal, denominamos entonação. A entonação é 

um elemento prosódico da fala, a variação da frequência fundamental da voz em um 

enunciado não em uma sílaba, pois, se for em uma sílaba, estaríamos falando de tom e 

não de entonação. Coelho de Carvalho (1910, apud MIRA MATEUS, 2004, p.1) explica 

muito bem o fenômeno melódico na mensagem falada: “Distingue-se, na sílaba, e 

consequentemente na palavra, não somente o som, que é como o corpo, mas ainda o que 

há nesse corpo que lhe dá vida. A sua prosódia, as necessárias condições movimentais 

da sua exteriorização, ou seja, as inflexões, e a medida do tempo da pronunciação e o 

acento que tonaliza a voz”.  

Na mensagem escrita, em concreto, na poesia, percebemos a melodia dos 

enunciados mesmo que o poema não seja recitado em voz alta. Dessa forma, posso 

elaborar a teoria de que, no enunciado poético, no verso, a melodia é caracterizada pelos 

acentos e pela duração das palavras, quer dizer, pelas elisões ou sinalefas. Atender às 

necessidades de reprodução de acentos e sinalefas será de vital importância no ato de 

recriar o verso a ser traduzido40, pois uma sinalefa ou elisão opera com a duração41. 

 

 

4.1.4 O acento, a alma das palavras 

 

Continuando com o estudo do ritmo na poesia, vemos que os elementos ou 

segmentos que se repetem no poema são os seguintes: o contorno melódico do verso, a 

distribuição dos acentos, a rima, a regularidade do número de sílabas por verso (a 

medida do verso), as elisões ou sinalefas, e as pausas.  

                                            
40 É evidente que nos estamos referindo ao texto poético escrito não ao ato da declamação da poesia. 

Damário da Cruz declamava seus poemas na barca do Pouso da Palavra. No momento em que o poema é 

emitido, aparece a entonação. A linha tonal com a qual o falante se expressa, é cheia de múltiplos matizes 

reveladores da mensagem. A entonação, como espelho de intenção expressiva do falante, converte-se no 

princípio estruturador da mensagem falada. O elemento suprassegmental da entonação é diretamente 

relacionado com o componente emocional dos falantes. Cada sistema linguístico possui uns traços tonais 

próprios que permitem individualizá-los dos outros. O tom é a linha melódica integradora. Quando 

apreendemos uma língua, a entonação da nossa língua materna costuma persistir, delatando a condição de 

estrangeiro. Na expressão escrita, concretamente nos estudos de literatura, existe o tom como parte da 

composição literária. Ele acompanha as atitudes do escritor para com seu leitor, existindo o tom solene, 

alegre, irônico, etc.  
41 Em Martinet (1961), constatamos nossa percepção em relação à língua francesa: “Os rasgos que 

distinguem no verso as silabas fortes das débeis são fundamentalmente a maior frequência ou altura tonal 

e a maior duração com a que são pronunciadas as que possuem acento”.  
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Nas línguas românicas, em geral, o acento é de intensidade, mas existem 

exceções, ele também pode ser tonal. Em espanhol e em português, temos acentos 

tonais, há uma maior força expiradora que cai em alguma sílaba. Temos também 

acentos parciais. As categorias morfológicas que sustentam as partes importantes da 

oração são tônicas, e as categorias que servem só para relacionar elementos são átonas, 

mas existem também numerosas exceções, que se devem a razões etimológicas.  

São átonos os adjetivos possessivos, numerais ordinais, os pronomes 

complementos, os pronomes relativos, o artigo definido, advérbios modais não 

interrogativos, as preposições (menos segundo) e as conjunções copulativas. Às vezes, 

podemos ver que não correspondem os acentos gramaticais com os rítmicos, mas o mais 

normal é que coincidam.  

Quando uma sílaba átona gramatical recebe um pouco de tonicidade, é uma 

acentuação rítmica secundária. Quando uma silaba gramatical tônica ocupa uma 

posição débil e perde um pouco a sua tonicidade, é uma desacentuação rítmica 

secundária. Quando encontramos duas tônicas consecutivas, aquela que não seja 

“semanticamente tônica” perde sua tonicidade. Existe também o acento antirrítmico, 

que é aquele que se situa em contiguidade com um acento rítmico, muitas vezes antes 

dele; nesse caso, um deles é desacentuado. Também podemos encontrar acentos 

enfáticos quando se mantêm os dois acentos, neste caso, o conteúdo dos versos “fala” 

de uma desarmonia, daí há a supervivência da ênfase. 

 

4.1.5 A elisão ou sinalefa 

 

Durante a contagem das sílabas do interior do verso, elas costumam fundir-se 

frequentemente em sílaba única. A elisão ou sinalefa é um fenômeno muito comum e 

faz parte de nosso falar cotidiano. No verso, a sinalefa confere uma duração à sílaba 

átona. Segundo Said Ali ([1948]1999, p.25), “[a] leitura rítmica do verso permite a 

ligação das vogais, embora em palavras separadas por sinais de pontuação. Por outro 

lado, uma pausa intencional do poeta, não indicada por sinal gráfico, pode separar 

vogais de ordinário unidas, passando estas a funcionar como sílabas ou elementos 

silábicos distintos”. 

 

4.1.6 A rima   
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A rima é a repetição entre versos da última sílaba átona. Este recurso tem 

funções rítmicas (repetição de fonemas) e semânticas (associação dos significados das 

palavras em que se encontram os sons).  Há autores que lhe concedem uma 

funcionalidade métrica além das funções rítmicas e semânticas. Outros autores pensam 

que se trata de um recurso estético, opcional, como se estivesse ausente nos primeiros 

momentos da história da versificação. Para Pound (1970, p.118), “[a]s rimas podem ser 

usadas para distribuir os sons por zonas, assim como se amontoam pedras para formar 

muros em terrenos lavrados de regiões montanhosas”. 

Além de suas funções métricas e rítmicas, a rima é também um elemento 

semântico, pois é com ela que o poeta ressalta os significados das palavras rimadas. 

Vemos, por conseguinte, que o som e o metro devem ser estudados como elementos da 

totalidade de uma obra de arte, não isolados do sentido. 

Segundo Wellek e Warren (1949, p.198): “O ritmo está intimamente associado à 

‘melodia', linha de entoação determinada pela seqüência de tons; e o termo “ritmo” é 

frequentemente usado numa acepção suficientemente ampla para abranger tanto o ritmo 

propriamente dito como a melodia”.  

É muito difícil manter a rima nas traduções, visto que em alguns casos é 

impossível manter a repetição dos mesmos fonemas sem relação com o lexema. A rima 

é um dos fatores com maior efeito subordinador na tarefa dos tradutores e, por 

conseguinte, é determinante para explicar muitas das escolhas. 

Conforme nosso ponto de vista, estão, no elemento melódico do poema, junto 

com as demais marcas retóricas, os fatores que outorgam força estética ao poema. Na 

poesia de Damário da Cruz, a rima não tem maior protagonismo do que os elementos 

semânticos. A repetição das palavras, a reiteração de frases, criando estruturas 

paradigmáticas, é algo muito habitual em sua poesia, o que acentua mais a 

musicalidade. Isso faz parte da estratégia de escritura do poeta, que ajusta as ideias às 

leis rítmicas do verso. 

Normalmente, quando usa a rima, esta é assonante, e a tradução para o espanhol 

fica muito parecida. Por exemplo:  

 

       ESCOLHA 

 

       Ante, 

ELECCIÓN 

 

       Ante, 
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antes 

do suicídio. 

Marque, 

mate 

o inimigo. 

antes 

del suicidio. 

Cite, 

mate 

al enemigo. 

  

 

 

A rima em português entre “suicídio/inimigo” não destoa da rima em espanhol 

“suicidio/enemigo”, possivelmente pelo fato de que o mais interessante deste poema é o 

ritmo versal e não a rima, a repetição binária. 

 

4.1.7 O metro 

 

Os esquemas métricos, como elementos reveladores da forma interior do poema, 

são essenciais para o labor da tradução, porque proporcionam informação sobre a 

“vontade rítmica” do poeta. A métrica não é uma função secundária e “numerológica”, 

logo, não devemos esquecer que a métrica é o elemento expressivo que o poeta usa para 

formalizar uma “intuição poética”. Os metros não são moldes convencionais 

incorporados ao texto no nível microestrutural, são formas expressivas que participam 

da elaboração do plano textual. 

Traduzir um poema implica contactar não só dois sistemas linguísticos, mas os 

dois sistemas métricos. Procuram-se equivalências nas unidades léxicas, mas também os 

tradutores trasladam os elementos métricos de um sistema de versificação para outro. O 

tradutor “desmetrifica” um conteúdo linguístico para “remetrificar” em outro. 

A contagem das sílabas é o que estrutura o metro. Segundo as regras de 

acentuação, as palavras em espanhol podem ser agudas, o acento na última sílaba, 

correspondendo às oxítonas em português; llanas, as que se acentuam na penúltima 

silaba. Este é o grupo de palavras que merece mais atenção em português, o grupo que 

corresponde às paroxítonas. Como existem mais palavras paroxítonas em português do 

que em espanhol, a regra de acentuação em português é mais ampla. Desse modo, as 

esdrújulas, ou proparoxítonas, têm o acento na antepenúltima sílaba. Normalmente, 

quando contamos os versos em português, as regras métricas impedem a contagem das 

sílabas depois da última sílaba tônica. 
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A contagem em espanhol é realizada até o final da palavra, incluindo a sílaba 

átona, porém, quando estamos diante de uma palavra aguda ou oxítona, devemos contar 

uma sílaba a mais e, quando estamos diante de uma palavra esdrújula ou proparoxítona, 

devemos restar uma sílaba à contagem final do verso. O espanhol tem mais quantidade 

de sílabas do que o português, por isso é muito frequente que o metro dos versos na 

tradução seja maior. 

A estratégia métrica que tem sido elaborada para traduzir as estruturas métricas é 

o produto da forma de conceber a noção do ritmo. Neste caso, foi priorizada a melodia e 

não a métrica. 

Por tudo isso, devemos assinalar que o funcionamento dos esquemas métricos é 

meramente perceptivo. Os metros não são regidos pelas características das línguas, mas 

pelas limitações perceptivas do ser humano. Seguindo esse ponto de vista, com a 

negação da essência linguística dos metros, negamos a existência de metros conaturais 

às línguas.  

Pierre Guiraud (1969, p.234) afirma que “[...] os metros são impostos pela 

natureza das línguas”. Isso faz pensar que as línguas têm um caráter rítmico 

determinado que as distingue das demais e que as faz únicas. Mediante esse ponto de 

vista, existiria um ritmo geral do espanhol distinto do português, por exemplo, o que 

mostra e motiva as diferenças entre os sistemas métricos dessas duas línguas. Não 

existem metros conaturais às línguas, pois as línguas não determinam o funcionamento 

dos metros. 

Os estudos de métrica comparada revelaram que as línguas que pertencem à 

mesma família e os sistemas fonológicos similares nem sempre têm métricas baseadas 

nos mesmos elementos. Em contrapartida, línguas afastadas geneticamente têm 

desenvolvido metros muito parecidos. A similitude de metros e leis métricas, entre as 

versificações portuguesa e espanhola, deve-se a um conjunto de fatores antropológicos, 

com influências recíprocas entre as duas culturas, e às semelhanças linguísticas entre as 

duas línguas. O sistema linguístico semelhante é a circunstância mais aparente. 

A métrica é um sistema paralelo ao linguístico e não dependente dele. Traduzir 

um poema é contatar não só dois sistemas linguísticos, mas dois sistemas métricos. Os 

tradutores trasladam os elementos métricos de um sistema de versificação para outro. 

Quando um tradutor mantém os moldes silábicos, considera que as sílabas métricas, por 

exemplo, são significativas nesse poema. São várias as razões pelas quais os metros 

podem ser vistos como relevantes nos poemas e para tentar mantê-los A repetição 



56 
 

sistemática de um determinado número de sílabas, diferentemente dos seus valores 

semânticos, cria uma musicalidade no poema que convida a ser mantida na sua 

tradução, mas a eleição da repetição sistêmica do número de sílabas do português para o 

espanhol faz com que outros elementos deixem de ser importantes. 

O importante é que o tradutor desmetrifica um conteúdo linguístico para 

remetrificá-lo em outro. Quando o tradutor cria a sua “poética da tradução”, está 

optando por um determinado conceito de ritmo. As decisões que serão tomadas com 

relação à métrica derivam-se, igualmente, dessa poética da tradução, mas a semelhança 

entre os sistemas métricos do português e do espanhol não são motivo suficiente para 

realizar traduções automáticas. 

A tradução dos elementos métricos e também a tradução dos outros elementos 

do poema não podem ser estudadas de forma isolada. As estruturas estróficas e os 

moldes silábicos conformam uma rede de elementos que configuram o texto poético. Se 

um dicionário bilíngue não é suficiente para descrever a procura de equivalências 

léxicas, a métrica comparada não é efetiva na hora de explicar as equivalências 

métricas. Com isso, chegamos à conclusão de que o estudo das decisões dos tradutores 

deve ser o produto de uma análise pontual de cada texto concreto. O tradutor opta por 

um determinado conceito de ritmo, por conseguinte, essas decisões quanto à métrica 

fazem parte de uma “poética da tradução” do tradutor, independentemente do tradutor 

enunciar a sua “poética” explícita ou implicitamente. É muito importante ressaltar que 

essas decisões determinam o restante do processo de tradução. 

 

4.1.8 A prática do exemplo: “ESCAPADA”, um poema de Damário da Cruz para o 

espanhol 

 

Nas linhas seguintes, apresentamos o resultado tradutório de um dos poemas de 

Todo Risco, o Ofício da Paixão e comentamos algumas das questões pertencentes ao 

elemento da melopeia já explicadas. 

 

 

       ESCAPADA 

 

Eu não posso 

converter a tua dor 

em me ver chovendo, 

inútil dor de sol 

ESCAPADA 

 

Yo no puedo 

convertir tu dolor 

en verme llover, 

inútil dolor de sol 
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                 de março 

                 de sal 

                 de homem. 

O que te dou 

E tudo que me deixaram 

é esta chuva 

com hálito de poeta 

          adolescente, 

é esta dor 

que me escapa 

quando distancio 

do que sou. 

                     de marzo 

                     de sal 

                     de hombre. 

Lo que te doy 

y todo lo que me dejaron  

es esta lluvia 

con aliento de poeta 

           adolescente, 

es este dolor 

que se me escapa 

cuando me distancio 

de lo que soy.                        

  

 

 

As sílabas marcadas em negrito são as tônicas, que se dividem em tônicas 

primárias e secundárias. As que sempre conservaremos são as tônicas, na penúltima 

sílaba do verso. Vemos que conseguimos traduzir alguns versos quase como eles “são” 

em português: “Eu não posso/ Yo no puedo” (v. 1), “O que te dou/ lo que te doy” (v.8). 

Entretanto, outros foram recriados e, fundamentalmente, a recriação é a derivação da 

não “correspondência” gramatical entre o português e o espanhol: “que me escapa/ que 

se me escapa” (v.14), “quando distancio/ cuando me distancio” (v. 15). Neste poema, 

temos também o valor da durabilidade e a diferença da expressão em língua portuguesa 

e em língua espanhola. Os três primeiros versos: “Eu não posso/ converter a tua 

dor/em me ver chovendo,” foram traduzidos como: “Yo no puedo/ convertir tu dolor/ 

en verme llover”. Logo, há uma diferença de uso do gerúndio em português e em 

espanhol. Vemos assim que não podemos dividir a poética da tradução em 

compartimentos estanques e isolados e que tudo é líquido, está relacionado e interatua 

no texto.  

As elisões ou sinalefas aparentes42 do texto em português não se reproduzem, e 

isso mantém a melodia do poema. No verso 13, por exemplo, em espanhol temos uma 

sílaba a mais, que não vai fazer, porém, com que a melodia (o ritmo acentual e a 

sinalefa) mude: “é esta dor/ es este dolor” (v.13). 

Não é possível compreender uma melodia observando cada uma das suas notas 

em si mesma, sem considerar suas relações com outras notas. A estrutura da melodia 

não é mais do que as relações entre diferentes notas. Alguma coisa parecida acontece 

com uma casa, pois o que chamamos de “estrutura de uma casa” não é a estrutura da 

                                            
42 São aparentes, porque a elisão não pode ser produzida antes de uma sílaba tônica, sendo assim, não 

pode ser considerada como tal: “é esta chuva/es esta lluvia” (v.10) “é esta dor/ es este dolor” (v. 13).  
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casa formada por cada pedra em particular e, sim, a estrutura das relações entre cada 

uma das pedras. Essa relação forma a casa. A estrutura da casa não pode ser explicada 

partindo do aspecto e do tamanho de cada uma das pedras, sem considerar suas relações 

mútuas. Porém, ocorre o contrário e cabe explicar a forma e o tamanho de cada uma das 

pedras no conjunto deste contexto funcional, a partir da estrutura da casa. 

Logo, a reflexão deve partir da estrutura do todo para que seja possível 

compreender a forma das partes individuais. Todos esses e outros numerosos 

fenômenos, mesmo que possam se diferenciar entre eles, possuem uma coisa em 

comum: para compreendê-los, é necessário deixar de pensar em substâncias individuais 

isoladas e começar a pensar em relações e funções.  

Antes de recriar, temos de desconstruir e, para desconstruir, devemos conhecer as 

estruturas. A recriação da contagem das sílabas do verso do português para o espanhol 

não é tão importante como a recriação do acento e as elisões ou sinalefas, a melodia do 

texto escrito em definitivo.  Assim, fica evidente que a tradução dos elementos métricos, 

como a tradução de qualquer outro elemento do poema, não pode ser estudada 

isoladamente. 

 

 

4.2 A TRADUÇÃO DA FENOPÉIA NA POESIA DE DAMÁRIO DA CRUZ PARA O 

ESPANHOL 

 

 

Neste capitulo, vamos refletir sobre o elemento da fenopeia e acerca do uso da 

fenomenologia na tradução. A poética da imaginação (ou imaginação simbólica) de 

Gilbert Durand foi muito importante nesta análise. As “chaves” para a compreensão da 

exposição do presente capítulo correspondem tanto à constituição semântica do símbolo 

como às imagens arquetípicas, e, para isso, também vamos considerar algumas teorias 

de Paul Ricoeur. 

O objetivo do presente capítulo é captar algumas das imagens que aparecem no 

livro de poemas de Damário da Cruz, Todo Risco, o Oficio da Paixão, e valorar estas 

para a recriação do “vocabulário imagético”. Recordemos que a imagem não é 

propriamente uma figura retórica, mas a representação simbólica de algum elemento, 

um ressaltar súbito do psiquismo.   
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Neste capítulo, estamos usando uma “plataforma” teórica vinda da filosofia, 

consultando as fenomenologias da imaginação, do mito, dos símbolos entre outras, para 

chegar ao caminho da logopeia (jogo do intelecto), protagonista de nosso próximo 

capítulo. A fenopeia foi o caminho da comunicação, o uso das imagens arquetípicas e 

comuns, passo prévio para a logopeia, que é o conhecimento.  

 

4.2.1 O início: a imagem 

 

É muito importante, quase imperativo, estudar profundamente a poesia que 

vamos traduzir antes de transformá-la e recriá-la em outra língua. Temos de nos 

aproximar da obra do poeta que vamos traduzir, de seu mundo poético, de seu 

entendimento e da essencialidade da sua poesia e, para isso, a Fenomenologia 

hermenêutica tem seu protagonismo, pois é através dela que conseguimos chegar ao 

conhecimento e à compreensão do discurso do poeta, questionando de novo o 

puramente temático. Se o poeta mostra um olhar luminoso43sobre os mistérios do ser, o 

tradutor deve entender parte do processo criador, desde a incipiência da “chegada das 

musas” ou, em termos retóricos, desde a inventio.  

Dámario da Cruz, em uma entrevista em que conta o processo de criação de sua 

escrita, fala o seguinte:  

 

Então, pra mim, três coisas são fundamentais no processo de criação 

da poesia: a primeira é a memória. Você tem que acumular o máximo 

possível durante sua vida e principalmente na infância, de memórias. 

Às vezes, o fato não ocorre com você ocorre com outro, mas acumula 

esse fato. O segundo, uma observação agudíssima, eu diria quase com 

um olhar de águia. E essa observação a gente só consegue 

caminhando, andando. E a terceira coisa é emoção. Se você não tiver 

emoção dentro de você, nada vai acontecer. E aí, essa emoção que de 

vez em quando ela vem da forma mais aguda que a gente tal vez 

chame de inspiração. (ANEXO F).  

 

A memória da imagem, a projeção do observado e o sentimento produzido e 

reproduzido se encontram no mais profundo da criação poética.  

Ezra Pound (1970, p.45), no ABC da literatura, assim escreve sobre a fenopeia: 

“[...] e não entanto o máximo de fenopéia (a projeção de uma imagem visual sobre a 

                                            
43 Novamente, a visão da luz, a centelha, o insight tanto de Didi-Huberman como de Ezra Pound e 

Haroldo de Campos.  
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mente) é provavelmente alcançado pelos chineses, em parte devido à particular espécie 

de sua linguagem escrita”.  

Ele explica a fenopeia por meio do dinamismo, do movimento; aí a filosofia 

contemporânea de Zygmunt Bauman pode de novo ser representada. Ele não consegue 

ver as imagens projetadas estaticamente, e sim em movimento. Sobre a fenopeia e o 

imaginismo, no ABC da Literatura, Pound (1970, p.53) aponta: “Algum islandês 

encantoado num precipício deve ter conseguido algum dia escapar das garras de um 

urso fazendo com que este perdesse o equilíbrio. Num certo sentido, isto é fenopéia, a 

projeção de uma imagem na retina mental”.  

Quando nos aproximamos do fenômeno da poesia, das formas mais radicais do 

comportamento da natureza humana, nós nos situamos no caminho certo que nos 

aproxima de um espaço antropológico sempre irredutível. A tarefa mais urgente é 

estabelecer as condições de comunicação entre a estrutura material do texto e sua 

constituição imaginária. A obra de arte expressa e comunica conteúdos psicológicos de 

uma experiência singular. A poesia é capaz de atuar canalizando conteúdos de 

representação e de expressão impossíveis de expressar por meios lógicos habituais em 

que são expressas as formas de consciência. 

No campo dos estudos da Poética do Imaginário (ou imaginação simbólica), o 

interesse pelas formas psicológicas arquetípicas de Jung inicia e facilita a investigação 

dos princípios que fazem possível a comunicação artística. A consciência antropológica 

entre o autor e seus leitores fundamenta a convergência de todos eles para suas formas 

de representação simbólica. Para Ricoeur (1969, p.16): 

 

Toda literatura, por mais que seja ligada à intenção do texto, sempre é 

feita no interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma 

corrente do pensamento vivo [...] A hermenêutica implica uma teoria 

do signo e da significação, e seu desígnio profundo é superar uma 

distancia, um afastamento cultural, o de equipar ao leitor a um texto 

que se tornou estranho e, assim, incorporar seu sentido à compreensão 

presente que o homem pode ter dele mesmo.   

 

A fenopeia e a logopeia não estão muito bem divididas entre si, uma e outra se 

complementam. É a dupla cara da moeda entre comunicação e conhecimento. 

Existe uma representação de tipo sígnica ante uma representação de tipo 

simbólica e, entre ambas, vemos como se constrói o que Gilbert Durand (1981) 

denomina “imaginário coletivo”. As imagens se associam não só do nosso ponto de 
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vista subjetivo. As imagens têm um porquê e uma associação na coletividade, na 

universalidade. Para compreender isso, temos de analisar a teoria dos signos e a dos 

símbolos e tentar confluir estas com as seguintes perguntas: poesia como comunicação 

ou poesia como conhecimento? A representação é cultural? A representação é 

universal?  

O desenvolvimento do modelo arquetípico junguiano se inicia com Gaston 

Bachelard ([1944]1980) e se consolida definitivamente com a Poética do imaginário 

(ou Imaginação simbólica) cujo principal representante é Gilbert Durand (1981). Antes 

disso, o sistema de Ch. Mauron se constituiu na observação das representações 

simbólicas mais frequentes nas mensagens literárias. Ele chama as construções 

recorrentes dos poetas de metáforas obsessivas (MAURON, 1966). Tudo isso continua 

seu processo até a configuração dos universais psicológicos, como entende a tradição 

junguiana de Gaston Bachelard ([1944]1980) e Gilbert Durand, os símbolos e os mitos. 

Para Gilbert Durand (1981), a maioria das correntes da teoria da literatura baseava-se 

em traços da linguagem, mas algumas questões importantes não se formalizam no nível 

de texto, por exemplo: o simbólico/imaginário. 

Os estudos do imaginário, surgidos nos anos 70-8044, pretendem procurar os 

fundamentos da comunicação artística em uma série de arquétipos universais presentes 

nos textos literários. Segundo os estúdios do imaginário, nos textos literários, observa-

se uma série de constantes antropológicas, comuns para o leitor e para o autor, por meio 

dos quais ambos se identificam. A Poética do imaginário tenta explicar a poeticidade 

mostrando que as obras literárias são o suporte do imaginário de uma série de traços 

antropológicos. Isso garantirá a comunicação. Entende-se que, se o leitor fica 

“emocionado” com um texto, isso é devido ao fato de que se sente identificado. A 

poesia não procura, desse ponto de vista, achar respostas para “problemáticas” 

particulares de cada leitor, mas respostas comuns para todos os seres humanos e para 

todas as épocas. 

Normalmente, se o poema é “bom”, o leitor tem uma dupla sensação: por um 

lado, fala de si mesmo e, por outro, aporta uma nova visão sobre o assunto. 

A origem dos estudos dos arquétipos é a psicologia complexa de Carl Jung 

(1875-1961). Essa psicologia não vai considerar o homem só como individualidade, 

                                            
44Os críticos estruturalistas e formalistas não se detiveram no fundo antropológico da literatura. 
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mas também como coletividade; o interesse é a relação entre o homem e a coletividade 

em que ele está inserido. Para Jung, os conceitos da psique e sua rede não são 

estáticos45, pois, segundo ele, existe um inconsciente coletivo povoado de arquétipos. A 

essência da obra de arte não radica nas particularidades individuais, busca elevar as 

pessoas e atingir o espírito de toda a comunidade. 

É muito difícil demonstrar que há realmente o inconsciente coletivo, porém 

podemos demonstrar que existem os arquétipos universais que produzem umas 

manifestações aparentemente universais. Gilbert Durand (1981) toma as teorias dos 

arquétipos de Jung e os interpreta. 

Foi Gaston Bachelard ([1944]1980), em El aire y los sueños, quem usou o termo 

poétique de l’imaginaire. O sintagma foi usado para designar o método da explicação 

das imagens. Para Bachelard, a imagem não é, propriamente, uma figura retórica, é uma 

representação simbólica de algum elemento, um “ressaltar” súbito de um psiquismo. 

Gilbert Durand (1981) está muito perto de Carl Jung, porque aceita uma série de 

arquétipos universais constantes que regem a imaginação, mas não aceita o inconsciente 

coletivo. Durand procura a agrupação das imagens em elementos externos (céu, terra, 

castas, etc.), porque tem de se basear nos comportamentos elementares do psiquismo 

humano46. 

Gilbert Durand (1981) diferencia três manifestações imagéticas literárias: 

símbolo, signo e alegoria47.  

O símbolo para Gilbert Durand (2000) seria um “devir”, o que temos que 

“reordenar”. Este símbolo é constituído pelo “mito” (lembramos que, para Platão, o 

mito constrói o modelo imanente). O mito pode ser chamado de epifania neste caso; ele 

aparece e varia, não é “estável”, “fixo”, é o próprio devir. O símbolo sempre vai criar ou 

recriar ou vai ser criado ou recriado através de uma linguagem simbólica, que vai nos 

                                            
45Se observarmos as teorias psicanalíticas de Jung e as de Freud, vemos duas diferenças importantes. 

Freud sentiu o inconsciente como o contendor das vivências reprimidas, enquanto Jung o entendia como 

contendor de informação coletiva do devir da humanidade. Freud acentuava a análise da humanidade, 

enquanto Jung centrava seus estudos na imagem (mais antiga que a linguagem), na imaginação. As 

imagens individuais se entrelaçam com as imagens do mítico.  
46A ideia dos arquétipos de Jung é ideal para sua teoria, mas Gilbert Durand (2000) critica que Jung 

baseia toda a sua crença na herança genética e psíquica, pois é muito difícil demonstrar que existe uma 

herança psíquica. 
47O objetivo de Gilbert Durand (2000) é ver como é que se formam as estruturas antropológicas da 

humanidade expressando simbolicamente as experiências sobre a sua existência. O símbolo outorga 

sentido às sociedades, é o “imaginário coletivo”. Ele observa as imagens e realiza uma classificação; 

basicamente marca as imagens como aquelas que têm um significado diverso e aquelas que se envolvem 

numa simbologia não linear.   
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levar até o mistério, a chispa que une essências imanentes. Dessa maneira, encontramo-

nos diante do arquétipo que gera sentido. Como um arquétipo é universal, sua 

interpretação é uma constante procura do sentido inconsciente, a qual envolve um 

processo vivencial. É uma experiência que deve levar ao conhecimento e é 

inapreensível, pois sempre está em construção, sempre é inalcançável. O símbolo e o 

arquétipo do símbolo levam a uma interpretação universal e tal universalização é uma 

confirmação do caminho de ida e volta para o conhecimento (logopeia). 

Para Gilbert Durand (2000), o signo narra semelhanças. Ele é composto de 

significado e de significante, e seu espaço é muito estreito. A interpretação da 

representação do signo leva à comunicação e se estabelece dentro de um contexto 

comunicativo, que é localizado e concreto. 

Temos de transcender a significação, de “saber” interpretar a poesia, chegar ao 

conhecimento através da comunicação. Paul Ricoeur (1969, p.16) parte da consideração 

de que o plano da linguagem é o plano da compreensão da ação humana para promover 

uma ontologia da compreensão: “[...] uma compreensão simples permanece no ar, 

enquanto não mostrarmos que a compreensão das expressões multívocas ou simbólicas 

é um momento de compreensão de si; o enfoque semântico se encadeará, assim, como 

um enfoque reflexivo”.  

Antes de estudar, no texto, a exegese e a operatória simbólica por meio das 

teorias de Gilbert Durand (2000), temos de aclarar que a alegoria é uma figuração feita 

por convenções, que usaria uma ideia abstrata para chegar à representação, que contém 

significados unívocos em si mesma, fora dos contextos que pretende ilustrar. No 

entanto, o símbolo, na região do inconsciente, é uma representação não convencional do 

metafísico, sobrenatural ou surreal. Surge como algo inefável em qualquer contexto. 

Gilbert Durand, em seu livro mais importante e conhecido, A imaginação 

simbólica ([1964]2000), divide os mitos e os símbolos do homem em três grandes 

regimes: diurno ou postural, noturno ou digestivo, e copulativo ou amoroso.  

As imagens do diurno ou postural correspondem a funções de relação, com a 

aquisição da alteridade como consciência do espaço exterior e a percepção da 

sucessividade temporal. Os símbolos arquetípicos do regime diurno são a árvore, a 

espada, o caminho, etc., e Gilbert Durand (2000) usa referências mitológicas 

relacionadas com as armas. Os símbolos do regime noturno correspondem à percepção 

da noite como metáfora da confusão caótica que anula o espaço e também a estruturação 

temporal da realidade. A noite, como imagem do eterno, corresponde à dominante 
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perinatal digestiva, o cálculo visceral do imaginário, o microcosmos das cavidades 

corporais. É a duração absoluta alheia ao tempo. Os símbolos arquetípicos do regime 

noturno, segundo Gilbert Durand (2000), são a taça e o escudo. 

O regime imaginário amoroso ou copulativo mostra a atividade regeneradora do 

Eros, centra-se nos mitos cíclicos da fertilidade, e seu símbolo mais característico é o 

círculo. Na poesia de Damário, encontramos, com muita mais frequência, este regime. 

A circularidade de seus poemas, a estrutura cíclica e a repetição de seus versos o 

evidenciam. O regime copulativo é relacionado com as funções vitais da reprodução. 

Sacrificando o individualismo, os instintos da espécie sobrevivem ao “eu”.  Relacionado 

com o regime copulativo, aparece o Eros, o poema “Anteroi”, do livro Todo Risco, o 

Oficio da Paixão, faz um jogo de palavras com os termos Eros/herói.   

 

4.2.2 As imagens principais em alguns poemas de Todo Risco, os símbolos e regimes 

 

Nas próximas linhas, vamos analisar a fenopeia de dois poemas de Damário. O 

primeiro é o mais importante – Todo Risco, o segundo é o que dá nome ao presente 

trabalho – Ofício da Paixão. 

Existe um isomorfismo nas imagens, elas tendem ao agrupamento e o realizam 

por meio de três regimes: o diurno, o noturno e o copulativo. No primeiro poema, 

vamos ver os símbolos diurnos e seus correlatos: Pássaros/voos: homens/passos, 

caminhos. O verbo arriscar complementa criar com fonemas muito parecidos. Nesse 

poema, existe toda uma semântica do voo: ascensão, elevação, positividade, que causa 

uma oposição a fidelidade48: ficar no ninho, não voar, não arriscar (e tudo isso por 

medo) nessa “imagem da fidelidade”; criar, no quinto verso, perde a segunda acepção 

do seu significado em português quando o traduzimos para o espanhol.  

 

TODO RISCO 

 

A possibilidade 

de arriscar 

é que nos faz homens. 

 

Voo perfeito 

no espaço que criamos. 

TODO RIESGO 

 

La posibilidad 

de arriesgar 

es lo que nos hace hombres. 

 

Vuelo perfecto 

en el espacio que creamos. 

                                            
48

 “Sobre las imágenes relacionadas con el nido y la casa resuena un intimo componente de fidelidad” 

(BACHELARD, 1983, cap. IV, p.132-133).  
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Ninguém decide 

sobre os passos 

que evitamos. 

 

Certeza 

de que não somos pássaros  

e que voamos. 

 

Tristeza  

de que não vamos  

por medo dos caminhos. 

 

Nadie decide 

sobre los pasos 

que evitamos. 

 

Certeza 

de que no somos pájaros 

y que volamos. 

 

Tristeza 

de que no vamos 

por miedo a los caminos.  

 

No poema seguinte, Oficio da paixão, o regime é certamente copulativo. O poeta 

compara a criação e a produção poética com o ato sexual. Encontramo-nos diante de um 

desses poemas metapoéticos de Damário. O jogo de palavras dificulta a tradução do 

português para o espanhol, porém, analisando a rede semântica (as ligações entre as 

imagens), podemos transcriar outro jogo de palavras se não da mesma família 

imagética, de outra também presente no texto.  

 

       OFÍCIO DA PAIXÃO 

 

       A palavra 

é arma preparada 

na solidão 

dos suicidas, 

é armadilha abandonada 

na confissão 

dos sentidos. 

 

       A palavra 

é ofí(cio) aprendido 

no exercício da paixão. 

OFICIO DE LA PASIÓN 

 

       La palabra 

es arma preparada 

en la soledad 

de los suicidas, 

es artimaña abandonada 

en la confesión 

de los sentidos. 

 

       La palabra 

es pro(fe)sión aprendida 

en el ejercicio de la pasión. 

 

“Oficio” é a ocupação, a “profissão”, com esta palavra não reproduzimos o jogo 

de palavras de ocupação e cio (celo em espanhol)49; não podemos manter o jogo de 

palavras com os símbolos sexuais, mas podemos criar um novo jogo de palavras com os 

componentes simbólicos que aparecem no texto. O termo “cio” não existe em espanhol, 

existe seu correspondente “celo”. Se usarmos ofi(celo) estaríamos usando um jogo de 

                                            
49 É interessante captar a leitura do ofi(cio), a conjunção sexual do macho e da fêmea para a cópula; o 

símbolo da união do matrimônio hermenêutico e da paixão, tudo isso unido com a armadilha e a arma. 

Entende-se, assim, a poesia como magia (OFÍCIO) transformadora do mundo, capaz de apoderar-se do 

outro lado dos seres e das coisas para nos encantar e que, diante de nossa inusitada surpresa, revele que a 

realidade também é extraordinária, mas dolorosa. 
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palavras que não funciona, porque não existe. Por isso, podemos manter o jogo de 

palavras com outros campos semânticos e imagéticos do poema: paixão, confissão e 

exercício. Dessa forma, usamos a palavra “fé”. A questão não é manter a fidelidade ao 

texto e, sim, recriar o poema. Com pro(fe)sión, mantemos não só as imagens e a 

semântica secundária do poema como também a melodia do verso. Nem o “cio” nem a 

“fé” podem se aprender. “Fé” esta fora do regime copulativo da imaginação simbólica, 

mas pertence ao regime diurno da outra rede simbólica criada: arma, armadilha, paixão, 

confissão e exercício.  

Cabe destacar que, nesse poema, optamos pelo uso da palavra em espanhol 

artimaña. Trampa e artimaña não são sinônimos. Em espanhol, a trampa é 

exclusivamente para os animais e a artimaña para os homens; trata-se de um engano 

muito hábil. No poema Armadilha, a tradução foi trampa, pois o poema se refere ao ato 

de trapaça (“de hacer trampas”). 

Neste capítulo, vimos como as imagens poéticas e sua representação (fanopeia) 

formam toda uma relação imagética e imaginativa sustentada pela semântica do texto. A 

nossa transcriação deve contrapesar as redes visíveis e não tão evidentes nos textos a ser 

traduzidos.   

Foi de vital importância ter por instrumento de pesquisa o dicionário de 

combinatória  REDES, um dicionário que não aporta definições, nem sinônimos, mas 

que oferece as palavras em seu contexto (BOSQUE, 2004). O dicionário é 

fundamentado nas relações semânticas que existem entre as palavras e põe de manifesto 

a estreita relação entre a intensão e a extensão de muitos conceitos.  

A consulta a dicionários etimológicos também foi importante destacando o 

Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, de Joan Corominas (1980-

1983).   

 

 

4.3 A TRADUÇAO DA LOGOPEIA 

 

 

Quando falarmos de logopeia, temos de nos remeter às teorias de recepção, à 

pragmática e ao problema entre sentido e significado. A logopeia é uma consequência 

direta da fenopeia (uma moeda de duas caras), o caminho da comunicação para o 

conhecimento.  
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Recordemos como Pound descreve a logopeia:  

 

LOGOPÉIA, “a dança do intelecto entre palavras”, isto é, o emprego 

das palavras não apenas por seu significado direto, mas levando em 

conta, de maneira especial, os hábitos de uso, do contexto que 

esperamos encontrar com a palavra, seus concomitantes habituais, 

suas aceitações conhecidas e os jogos de ironia. Encerra o conteúdo 

estético, domínio peculiar da manifestação verbal, e não tem 

possibilidade de conter-se nas artes plásticas ou na música. É a última 

a aparecer e talvez seja a mais complicada, aquela em que menos se 

pode confiar [...] Não se traduz; não obstante, a atitude mental por ela 

expressa pode passar por uma paráfrase. Ou, pode-se dizer, você não a 

pode traduzir “localmente”, mas tendo determinado o estado de 

espírito original do autor, você poderá ser ou não capaz de encontrar 

algum derivado ou equivalente. (POUND, 1970, p. 37).  

  

Quer dizer, a logopeia é o ponto álgido da dança do intelecto entre o poeta e o 

leitor. Além disso, também é o momento da transcriação entre o poema e o tradutor; É a 

importância das relações intertextuais, o jogo da palavra no tempo.  

O tradutor deve captar a rede das relações intertextuais e significados inter-

relacionados, como, por exemplo, para essa captação na tradução, colocamos a tradução 

do poema Ofício da Paixão. A teoria de Ezra Pound enfatiza o poder, a energia da 

palavra, como invocações às associações esperadas. Ezra Pound defende a clareza e a 

concisão através das imagens concretas e luminosas, e a atenção a imagens específicas e 

individuais como detalhes luminosos. Cada palavra, com sua etimologia, abre 

numerosas possibilidades de interpretação e, portanto, de tradução. A logopeia visa 

preservar mais o significado implícito do que o literal.  

Tudo isso pode se relacionar com o conceito de significância de Mário 

Laranjeira (1993). Podemos realizar leituras múltiplas pela abertura do significado. O 

poema muitas vezes nos diz uma coisa, mas o que significa é outra. Por essa razão, o 

estudo da semântica e da etimologia é imprescindível.   

A palavra está relacionada com a realidade, mas não depende dela. Por 

conseguinte, entendemos o conjunto de associações pessoais e irrepetíveis que se unem 

em enunciados e se fundamentam na experiência individual do emissor e do receptor. 

Todo enunciado vai ter um significado que é comum para todos os que vão compartilhar 

o código que se esteja usando. Isso faz pensar que o significado é algo carregado de 

matizes subjetivos, sendo, portanto, distinto para cada pessoa. 

Na tradução do livro de poemas Todo Risco, o Oficio da Paixão, foi impossível 

traduzir todos os sentidos, mas todos os significados. No poema “Sol lhe dão”, no verso 
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11, o duplo sentido de “sina” não foi possível traduzir, pois em espanhol “señal” e 

“sino” têm sentidos diferentes. O mesmo aconteceu no caso do poema “Todo Risco” em 

que o duplo sentido de “criar” também não pôde ser traduzido para o espanhol, visto 

que “criar” e “crear” são conceitos diferentes.   

Com a logopeia, tentamos revelar o “mistério da poesia”. Por meio da poesia, 

transcrevemos uma intuição com palavras, sendo esta um conhecimento prévio à 

comunicação, do conteúdo psíquico como unidade, por meio da fantasia. O estudioso 

Carlos Bousoño incide na teoria do “Poema como comunicação” (BOUSOÑO, 1952, 

p.151-152), partindo de uma peculiar definição da poesia para explicar o poema como 

comunicação da linguagem imaginária. A poesia deve dar-nos a impressão (mesmo 

enganosa) de que, por meio das palavras, nos é comunicado um conhecimento muito 

especial: o conhecimento de um conteúdo psíquico que, na vida real, se trata como coisa 

individual, como um todo particular, síntese intuitiva, única, do conceitual, sensorial e 

afetivo. 

A logopeia tem uma grande relação com a pragmática50. Quando falamos da 

pragmática, temos de levar em conta o conjunto dos fatores extralinguísticos, fatores 

que consideram o uso da linguagem, fatores que normalmente não aparecem ou não se 

referenciam num estudo gramatical. A pragmática é o estudo dos princípios que 

regulam a linguagem, quer dizer, as condições que vão determinar o uso de enunciados 

concretos emitidos por emissores concretos em situações comunicativas completas e 

que, além de isso, vai compreender sua interpretação a partir dos destinatários. A 

pragmática se entende como o estudo da variedade de fenômenos psicológicos e 

sociológicos que afetam os sistemas de signos em geral, ou a linguagem em particular. 

O emissor, neste caso, o poeta, produz intencionalmente uma expressão 

linguística; este é um sujeito real que possui uma série de conhecimentos, experiências e 

atitudes, com a capacidade de estabelecer uma rede de relações com seu entorno. A 

interpretação do enunciado depende do conteúdo semântico e das condições de emissão 

como o entorno e a situação espaço-temporal. O conjunto de crenças, opiniões, 

suposições, sentimentos, que vai ter um indivíduo na interação comunicativa, dá lugar a 

                                            
50A incorporação do termo pragmática nas ciências da linguagem é atribuída a Charles Morris [1976]. Em 

um artigo de 1938, classifica os três tipos de relações que contraem os signos; a sua classificação 

cristalizou numa divisão da teoria dos signos semióticos em três disciplinas: a sintaxe, que ocupa a 

elaboração formal dos signos entre si; a semântica, que ocupa a relação dos signos com os objetos a que 

se pode aplicar; e a pragmática, que ocupa as relações dos signos com os usuários, com os intérpretes da 

língua. Como vemos, o âmbito da pragmática sinalizado por Morris é mais amplo que o delimitado pelos 

estudos atuais sobre pragmática linguística, já que incluiria a sociolinguística e a psicolinguística.   
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toda a sua informação pragmática. Dentro da informação pragmática, vai-se constituir 

tudo o que configura o universo do indivíduo. É a interiorização da realidade objetiva. A 

natureza da interpretação pragmática é subjetiva, mas, apesar disso, não implica que 

cada indivíduo possua uma informação pragmática diferente da de outros indivíduos, 

assim podemos pensar na universalidade dos discursos poéticos.  

É considerado que os indivíduos têm em comum certos conhecimentos e 

crenças, por isso, pode-se falar da hipótese do conhecimento mútuo ou Teoria da 

Relevância. Sperber e Wilsom (1990) falam da hipótese do entorno cognoscitivo 

compartilhado e afirmam que é quase impossível determinar a parcela com precisão. É 

muito difícil saber o que se compartilha; segundo a sua hipótese, os interlocutores 

compartilham um conjunto de fatos cuja representação mental é sentida como 

verdadeira por ser diretamente perceptíveis. Portanto, podemos afirmar que o conjunto 

de conhecimentos e crenças vai ter um papel fundamental, pois permite a comunicação; 

a própria informação pragmática, como as teorias sobre o outro, vai determinar a forma 

e o conteúdo do enunciado.  

Entretanto, a hipótese do conhecimento mútuo não é tão realista como o uso da 

língua. Lembremos que nada é permanente, temos múltiplas variantes. Neste ponto, 

devemos refletir sobre o espanhol que estamos usando para a tradução. O espanhol é 

uma língua falada por 70 milhões de pessoas, e é evidente que essas pessoas não falam 

o mesmo espanhol. Existem variações espaciais muito diferentes. Neste trabalho, 

optamos pelo uso da variação do espanhol peninsular e, dentro do espanhol peninsular, 

a variante do norte.  

Outro exemplo de uso de variações, podemos encontrar no poema "SOL LHE 

DÃO” no qual a palavra ALÔ, de variante de uso hispano-americano, foi alterada para a 

palavra DIGA, variação de uso peninsular.  

Outro exemplo do uso da variante é no poema “Ô dicasa”; na tradução “literal”, 

o “transvase” do português para o espanhol existe, porém, trata-se de uma fórmula 

muito antiquada: “Há de la casa” (mesmo que em alguns países de fala espanhola seu 

uso seja comum). Optamos, assim, por traduzir o título do poema como o que é: uma 

saudação ou comprimento quando chegamos diante de um portão ou uma casa grande 

que não tem campainha: ¿Hay alguien (ahí) en casa? 

As línguas funcionam e são consideradas como códigos, e a origem da 

comunicação encontra-se no código. As línguas estabelecem relações constantes entre 

as representações fonológicas, significantes e representações semânticas. 
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Decodificamos a informação, escolhemos as representações fonológicas que 

representam o conteúdo semântico que desejamos transmitir, temos, portanto, o que 

chamamos de significado literal, um significado determinado pelas regras internas do 

próprio sistema, mas este não vai ser necessário ou suficiente para representar muitas 

das mensagens. Então, vamos falar de significado intencional. A pragmática se ocupa 

do significado intencional. De acordo com o ponto de vista da comunicação, temos de 

levar em conta que não basta entender as palavras, mas se faz necessária a identificação 

de referentes, e esses referentes, como já sabemos, às vezes são mais que invisíveis no 

poema.  
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5 TRADUÇÃO DE TODO RISCO PARA O ESPANHOL 

 

 

 

 

 

TODO RISCO 

O Ofício da Paixão 

 

“Sou um homem. 

Portanto, 

Uma surpresa”.  

 

TODO RIESGO 

El Oficio de la Pasión 

 

“Soy un hombre. 

Por lo tanto, 

Una sorpresa”.   

 

 

Orelha 

Conheci Damário da Cruz há alguns anos, 

estudante de jornalismo, muito jovem e já 

em busca da poesia. Uma busca séria, 

desenvolvida com sensibilidade e vigorosa 

curiosidade intelectual. Ao contrário de 

muitos – a maioria, sem dúvida – dos 

autores de sua geração, ele não confunde o 

poema com o mero jogo. Seu texto reflete 

observação e reflexão relativas as 

questões existenciais. O objeto é o ser 

humano e sua perplexidade diante do 

mundo e do mistério chamado vida.  

O que Damário procura é o essencial, que 

tenta atingir utilizando-se do meio sutil da 

poesia. Uma empresa difícil, enganosa e 

sempre interminável como os caminhos da 

alma humana, esse infinito e obscuro 

labirinto. Um trabalho, portanto, para 

loucos. Ou, como no caso de Damário da 

Cruz, para poetas.  

Ruy Espinheira Filho 

Solapa 

Conocí a Damário da Cruz hace algunos 

años, era estudiante de periodismo, muy 

joven y ya en busca de la poesía. Una 

búsqueda seria, desarrollada con 

sensibilidad y vigorosa curiosidad 

intelectual. Al contrario que muchos –la 

mayoría, sin duda—de los autores de su 

generación, él no confunde el poema con 

un mero juego. Su texto refleja 

observación y reflexión relativas a las 

cuestiones existenciales. El objeto es el 

ser humano y su perplejidad ante el 

mundo y el misterio llamado vida. 

Lo que Damário busca es lo esencial e 

intenta alcanzarlo valiéndose del medio 

sutil de la poesía. Una empresa difícil, 

engañosa y siempre interminable como los 

caminos del alma humana, este infinito y 

oscuro laberinto. Un trabajo, por tanto, 

para locos. O, como en el caso de 

Damário da Cruz, para poetas.  

Ruy Espinheira Filho 

 

 

ESTE TODO RISCO por Ubiratan Castro de Araújo (Fundação Pedro Calmon).  

Quando em 2010 a Fundação Pedro Calmon publicou Bem que te avisei, com alguns 

poemas inéditos e outros revisados, de Damário da Cruz, escrevi, na apresentação, que 

o poeta “cantou o que viveu e sentiu com as palavras que possuía, sem a pretensão de 

quem almeja para si o que não pode alcançar”. 

Mais do que nunca, estou ciente disso, ao reler este Todo Risco, que em 2013 alcançará 

20 anos desde sua primeira edição, ao passo que o autor, se vivo, comemoraria os seus 

60. Damário da Cruz, de fato, viveu o mundo e sentiu a vida, transformando as cenas e 

os fatos à sua volta em matéria poética. E é isso, talvez, que faz deste livro uma massa 

perene, de poesia e vida. 

São muitos os poemas arrancados da existência trivial à qual o poeta não podia se 
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furtar, como atestam os versos: “No meio da noite/ fria, / meus filhos despertam/ 

conferindo se estou coberto”. O acontecimento é comum, prosaico, e não é, porque há 

uma inversão: são os pais que despertam na noite e vão averiguar se os filhos estão 

dormindo e devidamente protegidos do frio. O fato em si, sendo verdade ou não, já 

constituía matéria de poesia.   

E não será esta a grande missão dos poetas sobre a Terra, dizer de novo com palavras 

novas o que a vida já afirma, bem como reavaliar a vida, verbalmente, pela força da 

poesia? Creio que sim, e é por isso que trazemos a público esta nova edição de Todo 

Risco. Porque, mais do que a novidade, desejamos a tradição que se faz frescor, a cada 

novo esplendor do sol.   

 

ESTE TODO RIESGO por Ubiratan Castro de Araújo (Fundación Pedro Calmon). 

Cuando en el 2010 la Fundación Pedro Calmon publicó Bien que te avisé, con algunos 

poemas inéditos y otros revisados, de Damário da Cruz, escribí en la presentación, que 

el poeta “cantó lo que vivió y sintió con las palabras que poseía, sin la pretensión del 

que anhela para sí lo que no puede alcanzar”.  

Ahora más que nunca sé de eso, al releer este Todo Riesgo que en el 2013 alcanzará 20 

años de su primera edición, al mismo tiempo que el autor, si estuviese vivo, celebraría 

sus 60 años. Damário da Cruz, de hecho, vivió el mundo y sintió la vida, 

transformando las escenas y los hechos de su alrededor en materia poética. Y es eso, 

quizá, lo que hace que este libro sea perenne, de poesía y de vida.     

Muchos son los poemas arrancados de la existencia trivial, de la cual el poeta no puede 

ocultarse como muestran los versos: “En medio de la noche/ fría, / mis hijos despiertan/ 

para ver si estoy tapado”. El acontecimiento es común, prosaico y no, porque hay una 

inversión: son los padres los que despiertan por la noche y van a averiguar si los hijos 

están durmiendo y debidamente protegidos del frío. El hecho en sí, siendo verdadero o 

no, ya constituye materia poética.   

¿Y no será esta la gran misión de los poetas sobre la Tierra, decir de nuevo con 

palabras nuevas lo que la vida ya confirma, como también volver a evaluar la vida, 

verbalmente, por la fuerza de la poesía? Creo que sí, y es por eso que presentamos al 

público esta nueva edición de Todo Riesgo. Porque, más que la novedad, deseamos la 

tradición que se vuelve frescor, cada nuevo esplendor del sol.     

 

 

 

 

 

TODO RISCO 

 

A possibilidade 

de arriscar 

é que nos faz homens. 

 

 Voo perfeito 

no espaço que criamos. 

  

TODO RIESGO 

 

La posibilidad 

de arriesgar 

es lo que nos hace hombres. 

 

Vuelo perfecto 

en el espacio que creamos. 
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Ninguém decide 

sobre os passos 

que evitamos. 

 

Certeza 

de que não somos pássaros  

e que voamos. 

 

Tristeza  

de que não vamos  

por medo dos caminhos. 

Nadie decide 

sobre los pasos 

que evitamos. 

 

Certeza 

de que no somos pájaros 

y que volamos. 

 

Tristeza 

de que no vamos 

por miedo a los caminos.  

  

 

 

 

 

OFÍCIO DA PAIXÃO 

 

A palavra 

é arma preparada 

na solidão 

dos suicidas, 

é armadilha abandonada 

na confissão 

dos sentidos. 

 

A palavra 

é ofí(cio) aprendido 

no exercício da paixão. 

OFICIO DE LA PASIÓN 

 

La palabra 

es arma preparada 

en la soledad 

de los suicidas, 

es artimaña abandonada 

en la confesión 

de los sentidos. 

 

La palabra 

es pro(fe)sión aprendida 

en el ejercicio de la pasión. 

 

 

 

Ô DICASA 

 

A poesia 

não pede passagem. 

¿HAY ALGUIEN EN CASA? 

 

La poesía 

no pide permiso.  
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Entra 

pelo canto da porta, 

como os pequenos ventos, 

ocupando os espaços da casa. 

 

O difícil 

é achar gente 

dentro de casa.  

 

Entra 

por la rendija de la puerta, 

como los pequeños vientos, 

ocupando los espacios de la casa. 

 

Lo difícil 

es encontrar alguien 

dentro de casa. 

 

 

 

 

BREVIÁRIO 

 

Em breve dia 

escreverás 

a tua carta definitiva. 

 

Por enquanto 

inventas 

pequenos bilhetes 

de sobrevivência, 

envias 

minúsculos recados 

na boca da vida. 

 

Por enquanto não és, 

nem destinatário 

nem remetente.  

BREVIARIO  

 

Dentro de poco 

escribirás 

tu carta definitiva. 

 

Mientras tanto 

inventas 

pequeñas notas 

de supervivencia 

envías 

minúsculos recados 

en la boca de la vida. 

 

Mientras tanto no eres, 

ni destinatario 

ni remitente.  

 

ARMADILHA 

 

A vida 

TRAMPA 

 

La vida 
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teima em ser 

mais curta 

e menos útil. 

 

A vida 

inventa 

mil atalhos 

provocando fugas. 

 

A vida... 

não se engana 

(não se engane), 

a vida só vale a vida. 

se obstina en ser 

más corta 

y menos útil. 

 

La vida 

inventa 

mil atajos 

provocando fugas. 

 

La vida…  

no se burla 

(no se burle),  

la vida sólo vale la vida. 

 

URGÊNCIA 

 

Não se abandonam sonhos 

no trajeto escolar, 

nem nas esquinas 

onde a sombra paternal 

segura fugas. 

  

Não se afugentam sonhos 

no atalho dos caminhos, 

nem nas corredeiras 

onde o limite das margens 

evita desvios. 

 

Não se limitam sonhos  

a urgentes desafios. 

 

URGENCIA 

 

No se abandonan sueños 

en el trayecto escolar, 

ni en las esquinas 

donde la sombra paternal 

contiene huidas. 

 

No se ahuyentan sueños 

en el atajo de los caminos, 

ni en los rápidos 

donde el límite de las orillas 

evita desvíos. 

 

No se limitan sueños 

a urgentes desafíos. 

 

SOL LHE DÃO 

 

SOL LE DAD 

 



76 
 

1– Difere nossa voz 

na palavra ALÔ 

   ao telefone. 

Quem nos busca 

em tal hora arrependida 

e às vezes foge 

inventando despedidas? 

Quem, na solidão 

    urbana 

de normais, 

inverte a sina? 

 

2 – Difere nossa voz 

na palavra ALÔ 

   ao telefone. 

Quem, o outro, 

        divide a dor 

        e o gozo 

estabelece a própria vida? 

Quem, acaso engano, 

provocado em numeral, 

sussurra ALÔ 

na forma humana 

em direção desconhecida? 

1 – Disiente nuestra voz 

en la palabra DIGA 

   al teléfono. 

¿Quién nos busca 

a esa hora arrepentida 

y a veces huye 

inventando despedidas? 

¿Quién en la soledad 

    urbana 

de los corrientes 

invierte la señal? 

 

2 – Disiente nuestra voz 

en la palabra DIGA 

    al teléfono, 

¿Quién, el otro, 

        divide el dolor 

        y el goce 

establece la propia vida? 

¿Quién, acaso equívoco, 

provocado innúmero, 

susurra DIGA 

en la forma humana 

en dirección desconocida? 

 

 

 

 

 

 

 

ANTERÓI 

 

Nem teu herói 

e tua esperança prolongada. 

Nem tua voz  

ANTÉROE 

 

Ni tu héroe 

ni tu esperanza prolongada. 

Ni tu voz 



77 
 

e teu temor herdado. 

 

Não me escolhas 

teu naufrágio 

quando a Terra 

é sempre à vista. 

A correnteza é mansa 

se nadamos juntos. 

 

Não me apontes 

teu santo 

quando o pecado 

ocupa a mesa. 

A comida é farta 

se colhemos juntos. 

 

Não me elejas 

teu Mito 

quando o inimigo 

ameaça nosso abrigo. 

A dor é breve 

se combatemos juntos. 

ni tu temor heredado. 

 

No me escojas 

tu naufragio 

cuando la Tierra 

está siempre a la vista. 

La corriente es mansa 

si nadamos juntos. 

 

No me señales 

tu santo 

cuando el pecado 

ocupa la mesa. 

Hay harta comida 

si recogemos juntos. 

 

No me elijas 

tu Mito 

cuando el enemigo 

amenaza nuestro cobijo. 

El dolor es breve 

si combatimos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLHA 

 

Ante, 

antes 

do suicídio. 

Marque, 

mate 

ELECCIÓN 

 

Ante, 

antes 

del suicidio. 

Cite, 

mate 
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o inimigo. al enemigo. 

 

 

 

CARTA PARA CARLOS 

 

No fundo 

no fundo 

não havia pedra alguma. 

 

No fundo 

no fundo 

não havia caminho algum. 

 

E quem quebrou minha vidraça? 

CARTA PARA CARLOS 

 

En el fondo 

en el fondo 

no había ninguna piedra. 

 

En el fondo 

en el fondo 

no había ningún camino. 

 

¿Y quién rompió mi ventana? 

 

 

ESCAPADA 

 

Eu não posso 

converter a tua dor 

em me ver chovendo, 

inútil dor de sol 

                de março 

                 de sal 

                de homem. 

O que te dou 

e tudo que me deixaram 

é esta chuva 

com hálito de poeta 

            adolescente, 

é esta dor 

que me escapa 

quando distancio 

do que sou. 

ESCAPADA 

 

Yo no puedo 

convertir tu dolor 

en verme llover, 

inútil dolor de sol 

                     de marzo 

                     de sal 

                     de hombre. 

Lo que te doy 

es todo lo que me dejaron  

es esta lluvia 

con aliento de poeta 

           adolescente, 

es este dolor 

que se me escapa 

cuando me distancio 

de lo que soy.                        
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RESOLUÇÃO 

 

Essa dor 

não me resolve, 

esse poema 

não te resolve. 

O que nos une 

é alguma coisa 

acima do sim, 

é alguma coisa 

acima do não 

(se por acaso 

a palavra amigo 

é prisioneira 

no coração do homem). 

 

Essa dor  

não me resolve, 

esse poema 

não te resolve. 

O que nos une 

é a cumplicidade 

em caminhar sobre pedras, 

é o compromisso 

em cavalgar sobre peitos 

(se por acaso 

a palavra amigo 

é prisioneira 

no coração do homem).  

 

Somos esta coragem 

RESOLUCIÓN 

 

Ese dolor 

no me resuelve, 

ese poema 

no te resuelve. 

Lo que nos une 

es alguna cosa 

encima del sí, 

es alguna cosa 

encima del no 

(si casualmente 

la palabra amigo 

es prisionera 

en el corazón del hombre). 

 

Ese dolor 

no me resuelve, 

ese poema 

no te resuelve. 

Lo que nos une 

es la complicidad 

en caminar sobre piedras, 

es el compromiso 

de cabalgar sobre pechos 

(si casualmente 

la palabra amigo 

es prisionera 

en el corazón del hombre). 

 

Somos este coraje 
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em insistência humana,  

somos esta covardia 

sem existência humana. 

 

O que nos une 

é essa dor mesmo, 

é essa mesma poesia 

em roçar os dedos 

na mão do outro. 

en insistencia humana, 

somos esta cobardía 

sin existencia humana. 

 

Lo que nos une 

es este mismo dolor 

es esta misma poesía 

de rozar los dedos 

en la mano del otro. 

 

 

 

 

DOCE PALAVRA PARA DAMINE E 

OUTRAS MENINAS 

 

Minha filha 

e tua filha 

observam quando chegamos, 

observam quando não chegamos. 

 

Minha filha 

e tua filha 

escrevem invisível 

no peito paterno 

que amar 

       e amar 

       e amar 

evita ausências. 

DULCE PALABRA PARA DAMINE Y 

OTRAS NIÑAS 

 

Mi hija 

y tu hija 

observan cuando llegamos, 

observan cuando no llegamos. 

 

Mi hija 

y tu hija 

escriben invisible 

en el pecho paterno 

que amar 

       y amar 

       y amar 

evita ausencias.  

 

 

 

QUALQUER SEMELHANÇA É 

MERA COINCIDENCIA 

 

 

CUALQUIER SEMEJANZA [CON LA 

REALIDAD] ES MERA 

COINCIDENCIA 
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No meio da noite 

                fria, 

meus filhos despertam 

conferindo se estou coberto. 

A mitad de la noche 

              fría, 

mis hijos se despiertan 

para ver si estoy tapado.  

 

 

 

 

IMEDIATO 

 

Meus sonhos 

não se dividem 

em naus tranquilas 

na decisão dos ventos. 

 

Meus sonhos 

não se repartem 

em naus perdidas 

no contar das horas. 

 

Meus sonhos 

não se repetem 

nos mapas náuticos 

nos ditames das marés. 

INMEDIATO 

 

Mis sueños 

no se dividen 

en naves tranquilas 

en la decisión de los vientos. 

 

Mis sueños 

no se reparten 

en naves perdidas 

en el contar de las horas. 

 

Mis sueños 

no se repiten 

en los mapas náuticos 

en las ordenes de las mareas. 
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ALHEIO 

 

A minha dor 

    não passa 

    não passa 

    não passa. 

 

Por que 

não é no outro 

a minha dor? 

 

A minha dor 

    não passa 

    não passa 

    não passa. 

 

Por que 

o outro só alerta 

sua própria dor? 

 

AJENO 

 

Mi dolor 

    no pasa 

    no pasa 

    no pasa. 

 

¿Por qué  

no es en el otro 

mi dolor? 

 

Mi dolor  

     no pasa 

     no pasa 

     no pasa. 

 

¿Por qué  

el otro sólo alerta 

su propio dolor? 

 

 

 

AFAZERES 

 

O que fazer 

após este café amargo 

na manhã inevitável? 

Armar revoltas 

nos jardins do Rei 

em favor da nossa culpa? 

Quando quase sei 

só os meninos 

sabem evitar 

QUEHACERES 

 

¿Qué hacer 

después de este café amargo 

en la mañana inevitable? 

¿Armar rebeliones 

en los jardines del Rey 

a favor de nuestra culpa? 

Cuando casi sé 

que sólo los niños 

saben evitar 
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o pé do ditador. 

 

O que fazer 

após este relógio inevitável 

na manhã amargurada? 

Arquitetar invasões 

nos portões das cidades 

transformando a calma 

dos inocentes? 

Quando quase sei 

só os loucos sabem assoviar 

a canção diária 

de escolher o que fazer. 

la sombra del dictador. 

 

¿Qué hacer 

después de este reloj inevitable 

en la mañana amarga? 

¿Planear invasiones 

en los portones de las ciudades 

transformando la calma 

de los inocentes? 

Cuando casi sé 

que sólo los locos saber silbar 

la canción diaria 

de escoger qué hacer. 

 

 

AVISO PRÉVIO 

 

Os meus amigos 

não apareceram; 

e solitário 

procuro o buraco 

na lona do circo. 

 

Os meus amigos 

se calaram; 

e solitário 

descubro o silêncio 

mais profundo. 

 

Os meus amigos 

saltaram o muro 

que não alcanço 

e partiram 

sem aviso prévio.  

PREAVISO  

 

Mis amigos 

no aparecieron 

y solitario 

busco el agujero 

en la lona del circo. 

 

Mis amigos 

se callaron; 

y solitario 

descubro el silencio 

más profundo. 

 

Mis amigos 

saltaron el muro 

que no alcanzo 

y se fueron 

sin avisar.  
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CALMARIA 

 

A que porto 

busca este barco 

de madeira podre? 

 

Haverá cais livre 

nos mares humanos 

que hospede silenciosamente 

um navegante suicida 

num barco podre? 

 

Os portos estão fechados 

às naus da liberdade. 

Os corações dos homens 

já não acalmam 

as correntes violentas 

da razão dominadora. 

 

O barco da liberdade 

apodrece nas mãos de todos. 

MAR EN CALMA 

 

¿Qué puerto 

busca este barco 

de madera podrida? 

 

¿Habrá muelle libre 

en los mares humanos 

que hospede silenciosamente 

un navegante suicida 

en un barco podrido? 

 

Los puertos están cerrados 

a las naves de la libertad. 

Los corazones de los hombres 

ya no calman 

las corrientes violentas 

de la razón dominadora. 

 

El barco de la libertad 

se pudre en las manos de todos.  

 

 

 

TRILHA 

 

Na plataforma 15 de Stuttgart 

o trem se divide 

no horizonte dos olhos 

             das meninas. 

O vagão se aloja 

no ponto central 

       das retinas. 

 

SENDA 

 

En la plataforma 15 de Stuttgart 

el tren se divide 

en el horizonte de los ojos 

               de las niñas. 

El vagón se aloja 

en el punto central 

          de las retinas. 
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Parte o trem... 

deixando marcas 

na minha rota de dúvidas 

                      e destinos, 

deixando cicatrizes 

no meu rumo de homem 

                 e de menino. 

 

Quem viria neste trilho 

                          de Salzburg 

                            e desistiu? 

 

Quem viria nesta trilha  

                    de sonho 

                    e resistiu? 

A vida não começa 

na primeira estação 

nem acolhe 

indecisos passageiros. 

A vida não se resume 

em Plataformas, 

mesmo que o trem seja único 

num só sentido.  

 

Mas quem viria 

    e se rebelou, 

inaugurando a minha dor 

de aventureiro neste trem 

e provocando a solidão inesperada?  

Parte el tren… 

dejando marcas 

en mi ruta de dudas 

                 y destinos, 

dejando cicatrices 

en mi rumbo de hombre 

             y de niño. 

 

¿Quién vendría en este vía 

                         de Salzburg 

                           y desistió? 

 

¿Quién vendría en esta senda 

                              de sueño 

                              y resistió? 

La vida no comienza 

en la primera estación 

ni acoge 

indecisos pasajeros. 

La vida no se resume 

en Plataformas, 

aunque el tren sea único 

en un solo sentido. 

 

¿Pero quién vendría 

    y se rebeló, 

inaugurando mi dolor 

de aventurero en este tren 

y provocando la soledad inesperada? 
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SANTIAGO 78 

 

A noite invade 

o quarto do hotel. 

Esse cheiro 

não é de minha cidade, 

madrugo em Santiago. 

 

A noite inválida 

espia o quartel. 

Essa dor 

não é de minha cidade, 

madrugo em Santiago. 

 

A noite insana 

silencia o bordel. 

Essa cor 

não é de minha cidade, 

madrugo em Santiago. 

 

A noite inventa 

meu grito ao léu: 

levanta, companheiro 

toda manhã é dura 

e só muda com a luta. 

 

Santiago amanhece sem resposta. 

SANTIAGO 78 

 

La noche invade 

el cuarto de hotel. 

Ese olor 

no es el de mi ciudad, 

madrugo en Santiago. 

 

La noche inválida 

espía el cuartel. 

Ese dolor 

no es el de mi ciudad, 

madrugo en Santiago. 

 

La noche insana 

silencia el burdel. 

Ese color 

no es el de mi ciudad, 

madrugo en Santiago. 

 

La noche inventa 

mi grito a la desidia: 

levanta, compañero 

toda mañana es dura 

y sólo muda con la lucha. 

 

Santiago amanece sin respuesta. 
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COSMÉTICOS 

 

Os brinquedos 

dos meninos subnutridos 

são restos de cosméticos 

das subdamas da noite. 

 

Os meninos noturnos 

ainda bailam nas poças 

a valsa da fome. 

COSMÉTICOS 

 

Los juguetes 

de los niños subnutridos 

son restos de cosméticos 

de las subdamas de la noche. 

 

Los niños nocturnos 

todavía bailan en los charcos  

el vals del hambre. 

 

 

 

 

 

SEM ESSA DE VOLVER 

 

Sou um homem 

          de direita 

e aguardo teu ataque. 

 

Sou um homem 

     de esquerda 

e aguardo teu ataque. 

 

     Enquanto isso, 

a cidade festeja 

a sorte de seus defuntos. 

SIN ESO DE VOLVER 

 

Soy un hombre 

         de derecha 

y aguardo tu ataque. 

 

Soy un hombre 

     de izquierda  

y aguardo tu ataque. 

 

     Mientras tanto, 

la ciudad festeja 

la suerte de sus difuntos. 

 

 

 

TAPA DE LUVA 

 

Os animais 

e as flores silvestres, 

GUANTAZO 

 

Los animales 

y las flores silvestres, 



88 
 

reunidos, decidiram: 

 

 O  

Homem 

não merece 

ser 

extinto. 

reunidos, decidieron: 

 

El  

Hombre 

no merece 

ser 

extinguido. 

 

 

CANTO PARA DESPERTAR 

ADÉLIA(S) 

 

Amanhã, Adélia, 

pode ser 

que o sertão 

invente 

a cor 

da ação. 

Possa ser 

que o mato 

inverta 

o coração do homem. 

 

Amanhã, Adélia, 

pode ser 

que não se chore, 

no mato, 

o medo 

do homem. 

Possa ser 

que o mato 

seja o homem 

em cor 

de coração. 

CANTO PARA DESPERTAR 

ADÉLIA(S) 

 

Mañana, Adélia, 

puede ser 

que el sertão 

invente 

el color 

de la acción. 

Puede ser 

que la mata 

invierta 

el corazón del hombre. 

 

Mañana, Adélia, 

puede ser 

que no se llore, 

en la mata, 

el miedo 

del hombre.  

Puede ser 

que la mata 

sea el hombre 

coloreado 

de corazón. 
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DEVER DE CASA 

 

ASSIM NOS MOLDARAM: 

meio valentes, 

meio covardes, 

escondidos na penumbra 

e prontos para emboscadas. 

 

ASSIM NOS MOLDARAM: 

meio contentes, 

meio apavorados, 

fugitivos da luta diária 

e firmes na direção do nada. 

 

ASSIM NOS MOLDARAM: 

meio nutridos, 

meio esfomeados, 

inimigos na sobrevivência 

e ativos no furto ao pão do outro. 

 

ASSIM NÓS ACEITAMOS: 

a inteira dor, 

a inteira fuga 

e o aprendizado eficiente 

de sermos homens de ocasião. 

DEBERES  

 

ASÍ NOS MOLDARON: 

medio valientes, 

medio cobardes, 

escondidos en la penumbra 

y listos para emboscadas. 

 

ASÍ NOS MOLDARON: 

medio contentos, 

medio aterrados, 

fugitivos de la lucha diaria 

y firmes en la dirección de la nada. 

 

ASÍ NOS MOLDARON: 

medio nutridos, 

medio hambrientos, 

enemigos de la supervivencia 

y activos en el hurto al pan del otro. 

 

ASÍ ACEPTAMOS: 

a pleno dolor, 

a plena fuga 

y el aprendizaje eficiente 

de ser hombres de ocasión.  

 

 

CAIXA-PRETA 

 

Sou um homem. 

 

CAJA-NEGRA 

 

Soy un hombre. 
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Portanto, 

mais que palavra. 

 

Não pronuncio 

o sentimento 

apenas como palavra. 

O que foi dito, 

ao entardecer, 

não se confirma 

na madrugada. 

O que foi visto, 

no sonho, 

não se confronta 

com a realidade. 

 

Sou um homem. 

Portanto, 

uma surpresa. 

Por lo tanto, 

más que palabra. 

 

No pronuncio 

el sentimiento 

apenas como palabra. 

Lo que fue dicho, 

al atardecer,  

no se confirma 

en la madrugada. 

Lo que fue visto, 

en el sueño, 

no se confronta 

con la realidad. 

 

Soy un hombre. 

Por lo tanto, 

una sorpresa.  
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Segunda edição de Todo Risco, impressa 

sobre papel Pólen Soft 80g e Cartão 

Supremo 250g, nas fontes Myriad Pro 

(títulos) e Georgia (miolo), em formato 

bolso (11x15 cm), no inverno de 2012, em 

prévia às comemorações, em 2013, dos 60 

anos do poeta e dos 20 anos de publicação 

da primeira edição da referida obra. Nesta 

coedição da Fundação Pedro Calmon e 

Livro.com, usou-se como base o texto de 

1993, estabelecido pelo autor e 

devidamente revisado e atualizado de 

acordo com a Nova Ortografia. 

Tiragem: 1.000 exemplares.  

Segunda edición de Todo Riesgo, impresa 

sobre papel PólenSOFt 80g. y Cartón 

Supremo 250g. con fuente Myriad Pro 

(títulos) y Georgia (cabeza), en formato 

bolsillo (11x15 cm), en invierno de 2012, 

previo a las conmemoraciones en 2013, de 

los 60 años del poeta y de los 20 años de 

publicación de la primera edición de la 

referida obra. En esta coedición de la 

Fundación Pedro Calmon y Libro.com, se 

usó como base el texto de 1993, 

establecido por el autor y debidamente 

revisado y actualizado de acuerdo con la 

Nueva Ortografía. 

Tirada: 1.000 ejemplares. 

 

orelha 

DAMÁRIO DACRUZ nasceu em 

Salvador, em 27 de julho de 1953. Ficou 

conhecido como poeta sobretudo pelos 

cartazes poéticos que publicou nos anos 

1980 e 1990, dos quais o mais célebre é o 

que reproduz seu poema Todo risco. Em 

livro, sua produção é pequena e inclui: 

Vela Branca (1973), Todo risco: o oficio 

da paixão (1993), O segredo das pipas 

(2003), Resumo (2008) e Bem que te 

avisei (2010), volume póstumo. Além de 

poeta, Damário da Cruz foi fotógrafo, 

líder estudantil, jornalista, sindicalista e 

um atento homem de cultura. Fundou em 

2001, em Cachoeira, o espaço cultural 

Pouso da Palavra, onde promovia recitais 

e encontros com poetas e escritores. 

Faleceu em 21 de maio de 2010, vítima de 

câncer de pulmão. Seus poemas-cartazes 

tiveram grande aceitação pública com 

cerca de 100 mil exemplares vendidos.   

 

solapa 

DAMARIO DACRUZ nació en Salvador, 

el 7 de julio de 1953. Se tornó conocido 

como poeta sobretodo por los carteles 

poéticos que publicó en los años 1980 y 

1990, de los cuales el más célebre es el 

que reproduce su poema Todo riesgo. Su 

producción en libro es pequeña e incluye: 

Vela Blanca (1973), Todo riesgo: oficio 

de la pasión (1993), El secreto de las 

cometas (2003), Resúmen (2008) y Bien 

que te avisé (2010) volumen póstumo. 

Además de poeta, Damário da Cruz fue 

fotógrafo, líder estudiantil, periodista, 

sindicalista y un atento hombre de cultura. 

Fundó en el 2001, en Cachoeira, el 

espacio cultural Poso de la Palabra, donde 

promovía recitales y encuentros con 

poetas y escritores. Falleció el 21 de mayo 

del 2010, víctima de cáncer de pulmón. 

Sus poemas-carteles tuvieron una gran 

aceptación pública con cerca de 100 mil 

ejemplares vendidos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

No presente trabalho, apresentamos uma nova abordagem para o texto poético 

ser traduzido, chamada criação de uma poética da tradução. Usamos como corpus o 

livro Todo Risco, o Ofício da Paixão, do poeta baiano Damário da Cruz, para 

exemplificar alguns dos processos adotados.  

O foco argumentativo foi claramente humanístico, baseando-nos em ideias e 

conceitos de empatia humana e de unicidade universal. Manifestamos uma adesão 

filosófica às “teorias líquidas” de Zygmunt Bauman (2007), para entender algumas das 

questões da contemporaneidade refletidas em outros campos, tais como os estudos de 

tradução. A nossa linha de pesquisa dialogou com autores como Ezra Pound (a análise 

das estruturas poéticas baseadas nos três elementos poéticos: melopeia, fenopeia e 

logopeia), Haroldo de Campos (Transcriação) e Jacques Derrida (Desconstrução). 

Antes de explicar as teorias em que, fundamentalmente, o nexo comum é a 

fluidez do significado, foi feito um resumo das principais linhas teóricas sobre os 

estudos de tradução defendendo o uso “quase estruturalista” das teorias de Ezra Pound, 

tomado como maior referente para nossa análise. A partir da análise dos elementos 

poéticos de Ezra Pound, descobrimos que é preciso conhecer os elementos que 

compõem o poema para poder recriá-lo.  

Levamos em conta os seguintes elementos que constituem o que chamamos 

poesia: melopeia (qualidade pela qual as palavras, além de ter significado, têm uma 

determinada musicalidade); fanopéia (projeção das imagens na imaginação) e logopéia 

(o baile do intelecto entre as palavras e seus hábitos de uso), considerando este último 

como foi visto por Pound (1972, p.39) como “[...] o único verdadeiramente 

intraduzível” ainda que possa ser “parafraseado”.  

No processo de elaboração de nossa “poética da tradução”, precisamos de uma 

análise do ritmo do poema e, para isso, utilizamos os estudos da métrica e da melopeia. 

No tocante à fenopeia, utilizamos as teorias da imaginação poética de Gilbert Durand e 

de Gaston Bachelard e, para a abordagem da logopeia, aplicamos as teorias sobre a 

pragmática, a semântica e os estudos de interpretação e recepção poética. Tudo isso para 

RECRIAR os poemas de Todo Risco, o Ofício da Paixão.  

Analisando a melopeia, chegamos à conclusão de que o mais importante para a 

recriação dos versos de Damário da Cruz para o espanhol é a melodia, mostrada 
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principalmente através dos acentos versais e das sinalefas. Analisando a fenopeia e a 

logopeia, concluímos que estes dois elementos poéticos estão muito unidos, são “as 

duas caras de uma mesma moeda”, pois os estudos desenvolvidos por Gaston Bachelard 

e Gilbert Durand sobre as imagens simbólicas coletivas e a manutenção dos regimes 

imagéticos dos poemas mostram o grau de comunicação levado até o entendimento, a 

comunicação (logopeia) entre os humanos.  

É preciso conhecer e reconhecer esses elementos para poder recriá-los. A poética 

da tradução é individual e específica, criada por meio da experiência de cada tradutor 

para universos poéticos específicos e mutáveis, mas suas bases se configuram através 

das teorias que têm sido mostradas e explicadas no presente trabalho.  
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ANEXO A 

DAMÁRIO DA CRUZ VIVEU SUA POESIA EM CACHOEIRA 

 
 
 

 

  



102 
 

ANEXO B 

DAMÁRIO DA CRUZ: UMA LEMBRANÇA 

 
ANEXO C 

FOTO-POEMA TODO RISCO 
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ANEXO D 
CARTAZES DE DAMÁRIO PARA AS JORNADAS SINBRO,BA. 
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ANEXO E 
DAMÁRIO DA CRUZ NO POUSO DA PALAVRA, CACHOEIRA 
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ANEXO F 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE DAMÁRIO.  

Publicada no Blog “Canoas do Paraguaçu”. Último acesso: 13 de janeiro 2015. 

 

Damário Da Cruz, em entrevista para o Olhar do Recôncavo (produto do curso de 

Jornalismo da UFRB). 

< http://canoasdoparaguassu.blogspot.com.es/2013/01/damario-dacruz-2.html > 

O que acredita ser fundamental no quefazer poético? 

Cachoeira/Salvador  

“Fundamentalmente as pessoas sempre indagam por que é que eu troquei o mar pelo 

rio?”Aí eu sempre respondo brincando: o mar é exagerado. O mar é algo muito 

exagerado. Eu prefiro o rio que tem uma determinação impressionante de só ir. O rio 

tem um sonho, uma utopia que eu acho extraordinária, que é a utopia de que vai, ele o 

rio, vai adoçar esse mar imenso. 

Sobre o processo de criação da poesia 

Então pra mim três coisas são fundamentais no processo de criação da poesia: a 

primeira é a memória. Você tem que acumular o máximo possível durante sua vida e 

principalmente na infância, de memórias. Às vezes o fato não ocorre com você ocorre 

com outro, mas acumula esse fato. O segundo, uma observação agudíssima, eu diria 

quase com um olhar de águia. E essa observação a gente só consegue caminhando, 

andando. E a terceira coisa é emoção. Se você não tiver emoção dentro de você, nada 

vai acontecer. E aí, essa emoção que de vez em quando ela vem da forma mais aguda 

que a gente talvez chame de inspiração.  

Sobre a divulgação da poesia 

Mas a poesia tem essa possibilidade de ser, de caminhar mais facilmente do que o 

romance. E ela não pode ficar confinada nas páginas dos livros. Se ela tem essa 

possibilidade por que não usar? No Pouso tem camisas, vamos fazer agora postais, 

livretos e tem recitais, eu acho que isso é importante também dentro do processo de 

divulgação, de entendimento entre público e autor.  

Sobre a cotidianidade como fonte de criação  

Eu tenho um amigo que teve a sua amada morta. A sua amada teve câncer e foi embora. 

Isso machucou, isso magoou bastante meu amigo. Um dia ele estava aqui no Pouso e 

começou a relembrar as possibilidades de amor que eles exerciam e uma delas, em que 

ele foi mais enfático, foi de como ele dava banho nessa mulher. Mas ele falava com 

tanta emoção... e chorava e chorava que eu comecei a dar banho nessa mulher e aí 

surgiu um poema chamado, por exemplo, “Sabonete”. “Quando, amada/ te dou banho/ 

sou eu que me limpo.” 

Sobre a beleza natural que envolve Cachoeira: 

Cachoeira, ela é a aldeia que amei e que amo. Eu acho que são as aldeias que 

universalizam os autores. “Rio Paraguaçu,/ nesse rio cabe apenas os meus sossegos./ 

Essa água/ acumula nas mares os meus segredos./ Essa gente/ essa ponte/ junta gente 

separa medos./ Essa gente matou o rio/ a água, a ponte e os próprios. 
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