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Resumo: O desafio que um tradutor enfrenta é inquestionável. Da sua tarefa nascerá um 

trabalho que, embora tenha sua origem num texto em língua estrangeira, tornar-se-á 

uma nova obra destinada a outros leitores. Por muito tempo considerada uma “traição” 

aos originais, hoje a tradução ganha novos estudos nos meios acadêmicos.  Nesta 

comunicação, trazemos alguns conceitos teóricos sobre a tarefa de traduzir e usamos um 

pouco da poesia de T. S. Eliot, poeta, crítico e dramaturgo angloamericano, para 

exemplificar os conceitos selecionados. Embora reconheçam os méritos da poesia de  

Eliot, críticos não hesitam em classificá-la de “difícil”, “hermética”, “elitista”.  Se a 

leitura da obra eliotiana apresenta desafios, que pensar da transposição desses versos 

para uma outra língua? Vários teóricos dos estudos da tradução dialogam sobre esse 

tema e nos trazem suas ideias e experiências em livros e textos, que nos servem de guia 

para a presente análise. Proponho um estudo de conceitos críticos – de Eliot, inclusive –  

sobre a arte da tradução, usando poemas/versos desse autor como ilustração. 

 

Palavras-chave: Poesia, Tradução, Teoria, Leitor, Eliot 

Abstract: The challenge posed to a translator is unquestionable. From the task accepted 

by the translator, a new text will  be born, destined to new readers. For a long time 

considered a “betrayal”, nowadays the translation has new studies in tne academy. In 

this paper, we bring some theoretical concepts about the task of translating, to 

exemplify the selected concepts. For that, we use a few verses by T, S. Eliot, 

Angloamerican poet, critic and playwright Although most critics recognize the merits of 

T. S. Eliot’s poetry, they do not hesitate in calling it “hard”, “hermetic”, “elitist”.  If the 

reading of the Eliotian work challenges  readers, what to think of the task of  translating  

his verses into another language?  The proposal, here, is to  make a parallel between 

theoretical concepts about translation – including the Eliotian ones –  and some 

poems/verses by the author. 
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Introdução 

A tradução não se limita à passagem de 

termos de uma língua para outra. Na 

verdade, traduzimos o tempo todo. 

Conscientemente ou não, estamos 

constantemente transpondo pensamentos 

para uma linguagem mais adequada ao 

entendimento, ou descrição de uma situação 

vivida em determinados momentos.  Erwin 

Theodor (1982, p. X) nos lembra que 

 

Quando passamos algum pensamento de nossa 

linguagem cotidiana para o idioma escrito, 

realizamos um ato tradutório, e da mesma 

forma agimos, apenas em outro nível, quando 

procuramos entender expressões estrangeiras, 

seja em filmes ou em conversa, ou quando as 

utilizamos, entremeadas em nosso próprio 

fluxo oratório.  

 

Em correspondência com Guimarães Rosa, 

durante o período em que traduzia Corpo de 

Baile para o italianao, Edoardo Bizzarri 

afirma que, para ele, traduzir “é praticar um 

exercício de estilo, uma pesquisa de 

interpretação; é, afinal, um ato de amor, pois 

trata-se de se transferir por inteiro numa 

outra personalidade” (BIZZARRI, apud 

CARVALHO e HOLANDA, 2011, p. 7).  

Ao ensinar sobre a tradução,  Theodor ( 

1982, p. X) diz que na interpretação 

cuidadosa do texto de origem está  a 

possibilidade de um texto de chegada 

cuidadoso, “gramatical e estilisticamente 

inatacável.” Em seu entender,  

 

Essa reconstrução da realidade encontrada é, 

aliás, a tarefa mais árdua do tradutor, por 

não ser trabalho que demande apenas 

conhecimento linguístico ou que possa ser 

encetado por alguém que conheça apenas 

uma das realidades, a dos leitores do 

original, ignorando o ambiente e a sociedade 

a que a tradução se destina ou de quem tenha 

vivenciado exclusivamente a realidade à 

qual a outra é transposta.   

 

O conhecimento das duas línguas é requisito 

importante, mas traduzir dá passos além. 

Roman Jacobson (1999, p. 67) diz que “a 

faculdade de falar determinada língua, 

implica a faculdade de falar acerca dessa 

língua. Tal gênero de operação 

‘metalinguística’ permite revisar e redefinir 

o vocábulo empregado”.  Jacobson (p. 69) 

lembra ainda que “as línguas diferem 

essencialmente naquilo que devem 

expressar, e não naquilo que podem 

expressar”.  Para o linguista (p. 70), “o nível 

cognitivo da linguagem não só admite, mas 

exige a interpretação por meio de outros 

códigos, a recodificação, isto é, a tradução”.  

Daí a necessidade de conhecimento das duas 

línguas com que se trabalha, assim como da 

capacidade interpretar, de apontar não 

apenas os fatos claramente expressos, mas 

também aqueles “intencionalmente 

obscurecidos”, o que traz a necessidade da 

vigilãncia para que não venha a incluir na 

obra “informações que não constem do 

original” e para que o autor primeiro não 

tenha suas ideias modificadas, ou falseadas. 

“A realidade transmitida pelo  texto original 

terá necessariamente de ser reconstruída na 

tradução, se esta quiser ser digna deste 

nome” (THEODOR, 1982, p. X, XI).  

 

Como se vê, é grande a responsabilidade dos 

que aceitam ser tradutores, mas o que seria 

da cultura se não houvesse traduções 

literárias, se as grandes obras  produzidas 

em outras terras ficassem restritas ao seu 

próprio povo, encarceradas em sua própria 

língua?  Os ganhos intelectuais ficariam bem 

limitados, com certeza. Hoje, o isolamento 

linguístico é algo impensável. Estamos 

diante de um tempo que não se intimida 

diante das  barreiras linguísticas e, como 

afirma Lawrence Venuti (2019, p. 20), “a 

tradução sobressai-se entre as práticas 
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culturais que ao mesmo tempo nos unem e 

nos separam”.   

Como ensina Marília Garcia,  

Pelo menos desde o século XVI, quando a 

língua alemã ganhou uma importante tradução 

da Bíblia por Lutero, o ato de traduzir tem 

sido compreendido como parte integrante do 

desenvolvimento cultural de determindas 

sociedades e, mais ainda, como constituinte da 

própria noção de identidade nacional.  

 

Ainda assim, uma das grandes discussões 

acadêmicas do final do século XX foi 

determinar se seria válido ler  traduções de 

obras canônicas originárias de outros países. 

Alguns relatórios da Associação Americana 

de Literatura Comparada (BERNHEIMER, 

1993, 39-47) apontavam para a necessidade 

do plurilinguismo nas universidades, como 

forma de limitar a leitura de traduções, 

sugestão absolutamente elitista quando 

pensamos em países monolíngues, tal como 

o nosso. Na visão de Venuti (2019, p. 188), 

quando se traduz um clássico para a língua 

de alguém, abre-se a possibilidade para uma 

continuidade cultural. Ele acrescenta ainda 

que 

 

Uma pedagogia da literatura traduzida pode 

ajudar os alunos a aprenderem a ser tanto 

autocríticos quanto críticos de ideologias 

culturais excludentes ao chamar  atenção para 

os contextos dos textos e das interpretações.  

(p.. 188) 

(...) 

A repressão da tradução faz com que as ideias 

e as formas pareçam estar descomprometidas, 

historicamente soltas, transcendendo as 

diferenças linguísticas e culturais que 

ensejaram não só sua tradução, mas também 

sua interpretação em sala de aula. 

 

É ainda Venuti (p.189) quem  afirma que, ao 

reconhecerem que um texto é traduzido, os 

alunos têm a chance de aprender que “suas 

operações críticas são limitadas e 

provisórias, situadas numa história 

transitória de recepção, numa situação 

cultural específica, num currículo, numa 

língua específica”, o que pode ajudá-los não 

só a desmistificar a superioridade da cultura 

da obra original, mas também a entender que 

assim como os textos estrangeiros com que 

trabalham naquele período, eles também se 

encontram num momento cultural específico 

que demanda olhares atentos às diferenças e 

interpretações mais apuradas.   

  

 

 A possibilidade de  acesso, via tradução, a  

trabalhos nascidos em uma outra língua  é, 

inegavelmente,  uma experiência 

gratificante: é um abrir de portas para o 

trânsito de sentidos que pairam além do 

comunicável, além do que é traduzível; 

aquilo que, segundo Walter Benjamin (2011, 

p. 109)  “não é alcançável por nenhuma das 

línguas isoladamente, mas apenas pelo todo 

de suas intenções reciprocamente 

complementares: a línga pura”, sonho dos 

poetas românticos. Para Benjamin 

(BENJAMIN, 1992, p. 9),  a “relação íntima 

pensada entre as línguas é a de uma 

convergência particular. Ela consiste no fato 

de as línguas não serem estranhas umas às 

outras, sendo aparentadas naquilo que 

querem dizer (...)”. E acrescenta (1992, p. 

10): 

 

Porque, assim como o som e o significado dos 

grandes poemas se modificam completamente 

com os anos, assim também se transforma a 

língua materna do tradutor. Sim, enquanto a 

palavra do poeta sobrevive na sua língua, a 

melhor tradução está destinada a afundar-se no 

crescimento da sua língua, a afundar-se nas 

suas renovações. Por isso a tradução está tão 

longe de ser a equação surda entre duas 

línguas defuntas, que lhe cabe precisamente 

sob todas as formas, como o que lhe é mais 

próprio, atender ao amadurecimento posterior 

da palavra alheia, atender as dores de parto da 

sua própria. 

 

Assim, seria justo negar a qualquer leitor 

interessado a possibilidade de ler obras 
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estrangeiras? Quando olhamos para um 

horizonte cultural que já, há muito, atravessa 

todos os tipos de fronteiras, temos certeza 

que o conhecimento, qualquer que seja a sua 

origem, não pode ser negado a ninguém, 

mesmo porque os tradutores eletrônicos 

estão aí, ao alcance de todos, por mais 

limitados que ainda sejam.   

 

Quando se trata da arte de modo geral, seja 

ela visual, auditiva ou escrita  é preciso 

lembrar que há nela algo vivo, algo que 

deseja a exposição e a crítica, a fim de que 

se realize mais e mais vezes (BENJAMIN, 

2011, p. 103). Quanto à arte da escrita, é na 

tradução, na reescritura do texto que  “a vida 

do original alcança seu desabrochar cada vez 

mais novo, tardio e abrangente” (p. 105).  

Ainda que se perca algo do texto de origem 

e que características da língua alvo precisem 

de mecanismos linguísticos que facilitem o 

entendimento do texto,  é preciso não 

esquecer que a obra se transforma com o 

tempo, já que o leitor de ontem não é o de 

hoje.  O mundo e os homens evoluem; 

palavras e formas se tornam obsoletas e  a 

tradução, por meio dos objetivos 

selecionados para aquele determinado 

trabalho, pode favorecer a possibilidade do 

retorno, da atualização da linguagem, o que 

explica a grande quantidade de 

traduções/versões de clássicos da 

antiguidade, assim como do texto bíblico. 

 

Aquele que deseja traduzir precisa ter em 

mente que a tarefa à sua frente não se 

restringe ao passar as palavras de uma 

língua para outra, porque, como alerta 

Rosemary Arrojo (2002, p. 22), “o próprio 

significado de uma palavra, ou de um texto, 

na língua de partida, somente poderá ser 

determinado, provisóriamente, através de 

uma leitura”. Para ela,  o texto, como signo, 

deixa de ser a “representação ‘fiel’ de um 

objeto estável que possa existir fora do 

labirinto infinito da linguagem e passa a ser 

uma máqiuina de significados em 

potencial”. Arrojo propõe, então, que o ao 

invés de vermos o texto, ou o signo, como 

“um receptáculo em que algum ‘conteúdo’ 

possa ser depositado e mantido sob 

controle” (p. 23), que aprendamos a ver o 

texto como um palimpsesto, um local de 

rasura, um espaço que permita a renovação 

exigida pelo caminhar do tempo; que seja a 

possibilidade de novas leituras e 

interpretações solicitadas por gerações 

futuras.  Desse modo,  fica para o tradutor a 

tarefa de acordar, recuperar o sentido dos 

termos usados pelo autor original porque, 

ainda que sejam substituídos por termos 

mais atuais, eles permanecem ali, presentes, 

pela própria intenção que o autor teve de 

significar. Ao tradutor cabe julgar “o valor 

semiótico” (HATIM e MASON, 1994, p. 

10) da sua escolha de vocábulos, na tentativa 

de manter  um estilo que, muitas  vezes, não 

é culturalmente familiar ao seu próprio 

ambiente.  

 

Ler traduções será sempre melhor que não 

ler.  Não é reconfortante saber que há os 

que, conhecedores  das línguas de origem e 

de chegada,  se dedicam a nos facilitar o 

acesso a variados tipos de textos?  A 

tradução, como leitura, ensina Arrojo (2002, 

p. 24) “deixa de ser, portanto, uma atividade 

que protege os significados ‘originais’ de 

um autor e assume sua condição de 

produtora de significados; mesmo porque 

protegê-los seria impossível”.  

 

Depois que um texto é lançado ao público, 

já não há mais a garantia de manuntençao de 

sentidos: a interpretação se torna livre. 

Roland Barthes (2020, p. 5) ensina que “o 

texto pode ser lido sem a garantia do Pai” e 
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afirma ainda que o autor “já não é a origem 

de sua ficção, mas uma ficção que contribui 

para o seu trabalho”; é a sua obra que faz 

com que sua vida seja lida como um texto 

(p. 5).  

 

Ganha o conhecimento quando 

transposições lingüísticas são feitas.  

Felizmente,  sempre vai haver quem 

conhece mais de uma língua estrangeira e se 

propõe  traduzir as obras indispensáveis à 

cultura. Nos dias de hoje,  tempo em que as 

fronteiras se tornam mais fluidas a cada dia, 

as barreira precisam ser derrubadas e a 

tradução se afirma como a possibilidade de 

interligação, de sobrevivência, de soma de 

conhecimento.    

 

Sobre a tradução de poemas 

Como já mencionado anteriormente, a 

poesia apresenta desafios bem maiores aos 

seus tradutores. Há autores que a julgam 

impossível de traduzir. É atribuída a Robert 

Frost (1874-1963), poeta norteamericano, a 

frase “Poesia é aquilo que se perde na 

tradução.” Entretanto, afirma Nelson Ascher  
 

Embora o poeta americano Robert Frost 

dissesse que poesia é o que se perde na 

tradução, o original de um poema não é tanto a 

primeira versão singular que está no passado, 

quanto o conjunto, que está no futuro, de todas 

as suas traduções que foram, estão sendo ou 

ainda serão feitas. 

 

Novos leitores, como intérpretes ou como 

tradutores,  provavelmente verão ali algo 

novo, que a experiência destaca. Ascher vai 

além para mostrar que: 

 

(...) no entanto, traduz-se. Cada vez mais. 

Como e por quê? 

O porquê tem a ver com o fato de que, desde 

pelo menos o princípio da modernidade, quase 

ninguém considera sua cultura local ou 

nacional como algo completo, auto-suficiente. 

O afã de viajar, conhecer outros povos e 

países, existe igualmente na poesia, com a 

vantagem de que esta nos oferece, de resto, 

um túnel do tempo. 

 
Para falar sobre o “como” se traduz  poesia, 

ele explica que não existe apenas uma 

resposta para essa indagação, há várias, e 

acrescenta  

 
Primeiro, traduzir poesia não é uma questão de 

fidelidade, pois, dado que o tradutor não 

cometa erros na compreensão do original, sua 

tarefa consiste em elaborar algo que está entre 

a equivalência e a resposta. Um poema 

traduzido relaciona-se de um modo que não é 

simples com aquele que, por assim dizer, o 

inspirou, respondendo aos problemas que ele 

apresenta com os recursos de uma língua 

distinta e, geralmente, com convenções de 

uma outra época. 

Em segundo lugar, não pode haver tradução 

perfeita, pois tampouco há original perfeito. A 

perfeição é, na melhor das hipóteses, apanágio 

da divindade e, no caso da poesia, maneira 

perifrástica de enfatizar uma obviedade: a da 

precedência cronológica. 

 

Mesmo assim, há os que veem a tradução de 

poemas como algo que se desvia da ética. 

Vladimir Nabokov (in ARROJO, pp. 26,27), 

escritor russo naturalizado americano 

escreveu no início de seu poema “Sobre a 

Tradução de Eugene Onegin” os seguintes 

versos: 

 

O que é tradução? Numa bandeja 

A cabeça pálida e fulgurante de um poeta, 

A fala de um papagaio, a tagarelice de um 

macaco, 

E a profanação dos mortos.  

 

Quando se trata de traduzir poesia, as 

dificuldades se destacam, mas o que parece 

impossível para uns, tornam-se desafios para 

outros.  John Milton (2020, p. 160) escreve 

que Otávio Paz, escritor mexicano ganhador 

do Nobel de Literatura em 1990 considerava 

ser impossível traduzir um poema de 

maneira literal  porque “somente a 

matemática e a lógica podem ser traduzidas 
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de uma maneira literal” (p. 160). Segundo 

Milton, nem a imitação daria conta da 

tradução de um poema, já que, embora as 

duas, tradução e imitação,  partam do 

mesmo ponto, a chegada é diferente, é outro 

poema (p. 160).  Para Paz, explica Milton 

(p.166), toda atividade literária é tradução, 

já que traduzimos quando lemos, ou seja, 

muitas vezes colocamos em outras palavras 

tudo aquilo que nos leva a uma reflexão. 

 

Traduzir um poema, no entanto, ultrapassa a 

simples transposição de palavras. Como 

preservar o ritmo e a rima sem perder de 

vista o sentido de cada verso? “Tudo isso, 

tem de ser levado em consideração pelo 

tradutor, desejoso de recriar em seu idioma o 

efeito suscitado pelo original” (THEODOR, 

1982, p. xv). Aos olhos do leigo, a tradução 

literal daria conta da tarefa. Entretanto, ela é 

bem mais complexa, e as opiniões sobre esse 

tipo de tradução variam. John Milton (2010, 

p. 103), diz que Ezra Pound1 considerava a 

tradução de poesia uma oportunidade de 

treinamento para o futuro poeta, embora 

entendesse que há na poesia elementos 

muitas vezes intraduzíveis. Em seu estudo 

sobre a tradução de poesia,  Beatriz Cabral 

Bastos (2012, p. 165-6) afirma que 

 

a poesia – definida por Paul Valery como uma 

hesitação prolongada entre o sentido e o som – 

talvez de modo mais marcante que outros 

gêneros textuais, nos leve a refletir sobre tudo 

aquilo no texto que está para além dos 

significados e da interpretação. O tradutor, se 

deseja transpor para uma nova língua aquilo 

que faz um poema, precisa, além de se 

preocupar com seu aspecto semântico, voltar 

sua atenção para a materialidade do poema, 

isto é, também voltar sua atenção à forma, ao 

seu aspecto visual e sonoro, ao seu ritmo. 

 

 
1 Poeta e crítico anglo-americano, imagista, grande 

amigo de Eliot 

O mesmo pensa Bráulio Tavares (2020, p. 

1), porém não deixa de apontar as 

dificuldades que a tarefa impõe ao tradutor:   

 

A tradução de poesia tem dificuldades 

específicas, e não apenas pelo fato de que se 

pressupõe ser a linguagem poética mais 

concentrada, mais rica de nuances, etc. Grande 

parte da produção poética em qualquer cultura 

é rimada e metrificada. Obedecer de forma 

estrita à rima e à métrica do original em outro 

idioma, e além disso manter o sentido dos 

versos, é uma tarefa inglória.  

 

 

Há quem pense, como Ivan Junqueira, 

tradutor de T. S. Eliot no Brasil, que a 

poesia é, sim, traduzível, desde que o 

tradutor também seja poeta. No entender de 

Junqueira  

 

somente assim poderá enfrentar os desafios 

técnicos específicos desse gênero literário, 

como os do ritmo, da estrutura sintático-

verbal, dos esquemas métricos e rítmicos, da 

linguagem metalógica, do jogo de imagens e 

metáforas e de todos os outros elementos que 

constituem a retórica poética (2012, p. 1)  

 

O ensaísta também ensina que “há uma 

outra exigência, e não menos crucial: a do 

duplo domínio do idioma para o qual se irá 

realizar a tradução e do idioma em que se 

encontra escrito o texto a ser traduzido” (p. 

2). No seu entender, o conhecimento de uma 

língua estrangeira ajuda a eficiência do 

tradutor em sua língua nativa. Junqueira 

alerta: 

 

Outra questão a ser abordada na tradução de 

poesia reside no fato de que, ao lidar com duas 

línguas, o tradutor está mais sujeito do que 

qualquer outro intelectual a contaminar-se e a 

contaminar o idioma para o qual está fazendo 

a tradução. Essa contaminação, ou 

estranhamento, pode ocorrer, sem dúvida, 

entre a língua do tradutor e qualquer outra 

com a qual esteja lidando, mas, nos tempos 

que correm, o idioma que envolve mais 

desafios é o inglês, por ser o veículo de 

expressão universal em razão de vários 

motivos, entre os quais o fato de ser a língua 
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nacional de povos muito poderosos do ponto 

de vista cultural, literário, econômico, 

científico e tecnológico (p. 2). 

 

 

Ao ser entrevistado sobre o motivo que o 

leva a traduzir poesia, David Connolly 

(1999, p.1) professor e tradutor de autores 

líricos gregos para o inglês, respondeu que, 

entre muitas outras razões, ele se considera 

alguém que gosta de  reescrever poesia, 

sempre colocando em primeiro lugar o seu 

dever para com o autor/ poeta e sua tradição. 

Numa escala hierárquica, ele coloca os 

direitos do leitor em segundo lugar.   

Quando indagado sobre o porquê de se 

traduzir poesia,  ele diz que são muitas as 

respostas: a vontade de testar a língua de 

chegada, o desejo de apresentar o poeta com 

quem sente afinidade à sua cultura, ou 

mesmo por razões financeiras. Quanto ao 

“como” traduzir o poema, ele afirma que o 

objetivo do tradutor tem que estar claro 

porque este irá influenciar a quantidade de 

rascunhos ele terá de fazer. O processo da 

tradução passa por vários estágios e em cada 

um deles, escolhas devem ser feitas. O que 

deve ser  enfatizado “continuamente, acima 

de qualquer abordagem ou metodologia, é a 

necessidade constante da reescritura e 

avaliação do texto traduzido numa tentativa 

de fazê-lo corresponder ao texto original em 

todos os níveis” (p. 1).  

 

Embora a exiguidade de tempo e espaço não 

permita uma visão mais ampla no que tange 

aos conceitos de grandes nomes dos estudos 

da tradução, deixo, a T. S. Eliot, autor dos 

poemas selecionados para este estudo, a 

tarefa de falar sobre o que pensa da poesia, 

palavras que, no final, tornam-se uma aula 

sobre  a forma de tradução do gênero que 

agora abordamos.  Em seu ensaio “A função 

social da poesia” (1972, p. 28-42), Eliot (p. 

33) afirma que 

  

O impulso para o uso literário das línguas dos 

povos começou com a poesia. E isso se torna 

perfeitamente natural ao percebermos que a 

poesia está primeiramente ligada à expressão 

dos sentimentos e das emoções, e que 

sentimento e essas emoções são particulares, 

embora isso seja geral. É mais fácil pensar 

numa língua estrangeira do que sentir nela. 

Portanto, nenhuma arte é mais 

obstinadamente nacional do que a poesia.  

(Grifo meu) 

 

Para o poeta, “um pensamento expresso 

numa língua diferente pode ser praticamente 

o mesmo pensamento, mas um sentimento 

ou emoção expressos numa língua diferente, 

não são o mesmo sentimento e a mesma 

emoção” (p. 33). Segundo  Eliot, “a poesia é 

uma constante lembrança de todas as coisas 

que só podem ser ditas em uma língua, e que 

são intraduzíveis.” (p. 39).  Concordam com 

ele aqueles que pensam que o leitor do texto 

traduzido tem de ser inspirado e 

esteticamente tocado pelo poema do mesmo 

modo que o leitor do texto na língua de 

origem, o que nem sempre é possível, dada a 

experência que cada um acumula em seu 

específico meio cultural.  

 

Nabokov alerta para o perigo que apresenta 

aquele que, sendo poeta e “ conhecendo o 

idioma, carece da precisão do intelectual e 

da experiência profissional do tradutor” 

porque, quanto maior for seu talento 

individual, “mais apto estará para afogar a 

obra-prima estrangeira debaixo das 

borbulhantes ondas de seu próprio estilo 

pessoal. Em vez de se vestir como o autor 

real, veste o autor como ele próprio”.  

  

Sabe-se hoje  que é preciso que o tradutor 

tenha uma visão do todo, ou seja, preste 

atenção ao tempo da obra e ao seu contexto 

cultural e  histórico/social.    É preciso que o 

seu trabalho seja uma obra de arte em 

conformidade com o pensamento, estilo e 
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sentimentos do autor original.  Mas há 

também um outro aspecto a ser 

contemplado: o lingüístico.  Como lembrou 

Eliot, as frases, parágrafos e palavras 

precisam ser cuidadosamente escolhidos 

para que se ajustem à forma escolhida pelo 

autor primeiro.  É através “desse ‘modo de 

intencionar’ que o tradutor vai perseguir o 

objetivo da complementaridade da intenção 

das duas línguas na direção da ‘língua pura’, 

que é para onde a tradução mira.” 

(CAMPOS, 1992, p. 78). A escolha de 

palavras e  recursos estilísticos deve ser 

pesada cuidadosamente para que elas se 

ajustem à forma do texto original  

Entretanto, traduzir Eliot requer muito mais; 

exige um grande conhecimento literário 

universal, já que o poeta anglo-americano, 

em seu cuidado com a tradição, bebeu em 

mananciais dos mais variados; autores de 

escolas antigas e novas transitam pelos seus 

versos e com eles dialogam em suas próprias 

línguas ou não. 

 

Embora afirmasse a impossibilidade da 

tradução da poesia, o próprio Eliot  se 

aventurou na tarefa de traduzir e relata 

(1972, p. 40): 

 

Eu descobri algumas vezes, ao tentar uma 

língua que eu não conhecia muito bem, que 

não entendia um trecho de uma prosa até que 

eu o compreendesse de acordo com as normas 

da gramática: isto é, eu tinha de estar certo do 

significado de cada palavra, dominar a 

gramática e a sintaxe, e então eu poderia 

transpor a passagem para o inglês  Mas eu 

descobri que algumas vezes um trecho de 

poesia que eu não poderia traduzir, contendo 

muitas palavras desconhecidas para mim, e 

frases que eu não poderia analisar, transmitia 

algo imediato e vívido, que era único, 

diferente de qualquer outra coisa em inglês – 

algo que eu não poderia pôr em palavras e 

que, entretanto, eu sentia que entendia. 

 

E, ao aprender aquela língua mais 

profundamente, eu descobri que esta 

impressão não era uma ilusão, não era algo 

que eu tivesse imaginado existir na poesia, 

mas algo que estava totalmente lá.  Assim, 

pois, em poesia você pode ocasionalmente 

penetrar em outro país, por assim dizer, antes 

que seu passaporte tenha sido emitido ou sua 

passagem comprada. 

 

Eliot corrobora o que muitos estudiosos da 

língua chamam de “quinta habilidade”, ou 

seja, a capacidade de sentir o que a língua 

estrangeira expressa; a capacidade de ter o 

“feeling” que pemite que as emoções sejam 

acordadas e transportadas para a língua alvo 

com toda a sua bagagem de cultura. Para 

Eliot 1972, p. 33), na poesia  

 

há sempre a comunicação de alguma 

experiência nova, de algum entendimento novo 

do familiar, ou a expressão de alguma coisa que 

sentimos mas para a qual não temos palavras, 

que amplia nossa coscientização ou apura  nossa 

sensibilidade. 

 

O poeta ensina que, para que um povo 

domine completamente outra cultura, ele 

teria de aprender a sentir na língua do 

dominador. Caso contrário, a língua antiga 

não será extirpada e “reaparecerá na poesia, 

que é  o veículo do sentimento” (p. 33). 

Assim a tarefa do tradutor de poesia exigirá 

“uma espécie de personalidade suplementar” 

que lhe permita transpor as barreiras da 

forma e da linguagem, para que entre em 

sintonia com o sentimento expresso na 

lingua do outro.  

 

Em síntese, ensina Nabokov (2019), o 

tradutor de poesia deve ter, em primeiro 

lugar,  

 

o mesmo talento, ou pelo menos o mesmo tipo 

de talento que o autor escolhido. (...) Em 

segundo lugar, deve conhecer plenamente as 

duas nações e os dois idiomas envolvidos e 

estar perfeitamente familiarizado com todos os 

detalhes referentes à maneira e métodos do 

autor. (...) precisa estar familiarizado com o 

contexto social das palavras, as modas, 

história e associações históricas e da época 
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dessas palavras. Isso leva ao terceiro ponto: 

embora tendo gênio e conhecimento, precisa 

possuir o dom da imitação e ser capaz de 

representar o papel do verdadeiro autor, 

imitando seus trejeitos de conduta e discursos, 

suas maneiras e sua mente, com o mais alto 

grau de verossimilhança. 

 

Dois poemas como exemplos 

Em linguagem, tudo é igual e tudo é 

diferente ao mesmo tempo: é essa 

ambigüidade o elemento que não permite 

seu apagamento.  Palavras são esquecidas e 

recuperadas, principalmente em poesia, e a 

tradução é, muitas vezes, a responsável por 

“acordar” significados adormecidos nas 

dobras do tempo. Muitas vezes o tradutor se 

depara com palavras vindas de idiomas 

estrangeiros à lingua do próprio autor do 

original, o que lhe traz a necessidade da 

escolha entre manter a sonoridade ou 

recuperar o sentido dos versos.  Tome-se 

como exemplo o início do poema “The 

Waste Land”, considerado um divisor de 

águas da poesia, transcrito no original e na 

tradução de Ivan Junqueira (ELIOT, 1980, 

p. 37-55): 

 

 I. The Burial of the Dead 

April is the cruelest month, breeding 

Lilacs out of the dead  land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Winter kept us warm, covering 

Earth in forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers. 

Summer surprised us, coming over the 

Starnbergersee 

With a shower of rain; we stopped in the 

colonnade, 

And went on in sunlight, into the Hofgarten, 

And drank coffee, and talked for an hour. 

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, 

echt deutsch. 

And when we were children, staying at the 

arch-duke’s, 

My cousin’s, he took me out on a sled, 

And I was frightened. He said, Marie, 

Marie, hold on tight. And down we went. 

In the mountains, there you feel free. 

I read, much of the night, and go south in the 

winter. 

1. O enterro dos mortos 

Abril é o mais cruel dos meses, germina 

Lilases da terra morta, mistura 

Memória e desejo, aviva 

Agônicas raízes com a chuva da 

primavera. 

O inverno nos agasalhava, envolvendo 

A terra em neve deslembrada, nutrindo 

Com secos tubérculos o que ainda 

restava de vida. 

O verão nos surpreendeu, caindo do 

Starnbergersee 

Com um aguaceiro. Paramos junto aos 

pórticos 

E ao sol caminhamos pelas aléias de 

Hofgarten, 

Tomamos café, e por uma 

hora/conversamos. 

 

Big gar keine Russin, stamm' aus 

Litauen, echt deutsch. 
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Quando éramos crianças, na casa do 

arquiduque, 

Meu primo, ele convidou-me a passear 

de trenó. 

E eu tive medo. Disse-me ele, Maria, 

Maria, agarra-te firme. E encosta abaixo 

deslizamos. 

Nas montanhas, lá, onde livre te sentes. 

Leio muito à noite, e viajo para o sul 

durante o inverno.  

 

Nos versos, vemos que Eliot usa palavras 

em alemão e o tradutor, Ivan Junqueira, 

opta por mantê-las assim, para conservar  

sonoridade e ritmo originais. Junqueira, 

em busca da manutenção da arte, traz de 

volta vocábulos pouco usados em 

português, tais como “deslembrada”, 

“agônicas” e mantém a grafia original da 

expressão Starnbergersee (Lago 

Starnberger) e do termo Hofgarten, que 

significa jardim do pátio2. 

O poema é composto de cinco partes e, 

junto com as “Notas sobre ‘The Waste 

Land’”, destinadas a auxiliar a leitura de 

seus versos, ocupa quase dezenove 

páginas do volume das obras completas do 

autor (T. S. Eliot: The Complete Poems 

and Plays, 1980).   Até mesmo para os 

seus conterrâneos, a busca pelo 

entendimento de certas partes demanda, 

muitas vezes, consultas a “readers’ 

guides”, livros escritos com a finalidade 

exclusiva de ajudar o leitor, tal a 

complexidade de e grande quantidade de 

referências culturais inseridos em seus 

versos.  

Nessas obras, os “guias aos leitores”, as 

alusões, colagens e intertextos que o autor 

usa com freqüência são desconstruídos e 

explicados, e os fragmentos, então, 

ganham/dão sentido ao trecho de que 

fazem parte quando são reassociados às 

 
2 Google tradutor. 

obras de origem, ou ao serem analisados 

contra o pano de fundo cultural eliotiano.  

Assim, se a intenção é entender o poema 

em sua totalidade, há que se ler muito 

mais: é preciso adentrar uma tradição que, 

para Eliot,  não pode ser abandonada pelo 

caminho e que os novos escritores não 

devem ignorar, mas sim permitir que seja 

parte integrante do sua escrita (ELIOT, 

19881, p. 39).  A tradição é como um 

filtro que se coloca sempre entre Eliot e 

seus leitores; ela é o caminho pelo qual os 

sentidos se tocam. 

A  técnica trazida pelo poeta e seus 

contemporâneos, entre elas a 

fragmentação e o imagismo, ganhou fama 

e rompeu fronteiras acadêmico-

linguísticas,  alterarando o fazer poético 

universal.  As traduções desses poemas 

tornaram-se inevitáveis e  o trabalho do 

tradutor viu-se à frente de  uma carga de 

erudição que dificultava o entendimento 

da  escrita eliotiana. No entanto,  o próprio 

desafio de entendê-la encorajava a busca 

dos significados de versos. Um exemplo 

interessante é  “Usk”, um dos  “Poemas 

menores”,  de Eliot, escrito durante uma 

visita ao País de Gales e publicado em 

outubro de 1935.   Por mais de setenta 

anos, o poema permaneceu um dos que 

mais dificuldades trouxe aos estudiosos e 

tradutores dos versos de Eliot. Seguem 

abaixo três versões: o original, a tradução 

de Ivan Junqueira (1981, p. 170) a a 

tradução livre feita por mim.. 
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Usk 

(ELIOT, 1980 p.94) 

Do not suddenly break the branch, or  

Hope to find  

The white hart behind the white well.  

Glance aside, not for lance, do not spell  

Old enchantments. Let them sleep.  

"Gently dip, but not too deep,"3  

Lift your eyes  

Where the roads dip and where the roads rise  

Seek only there  

Where the grey light meets the green air  

The hermit"s chapel, the pilgrims"s prayer 

Where the grey light meets the green air  

The hermit"s chapel, the pilgrims"s prayer 

Usk 

“Não quebre o ramo de repente / Nem espere 

encontrar o cervo branco atrás do alvo poço / 

Desvie seu olhar, não por lance, não invoque/ 

Velhos encantamentos. Deixe-os dormir./ 

“Mergulhe suavemente, mas não tão 

profundamente.”/ Erga seu olhar / para onde as 

estradas mergulham e sobem / Busque apenas 

ali / Onde a luz cinza encontra o ar esverdeado 

/ A capela do ermitão, a prece do peregrino.”  

(Tradução literal livre) 

Usk 

Sem alarde, quebra-se o ramo 

Ou a esperança de encontrar 

O servo branco atrás da límpida nascente. 

Relanceia o olhar, mas não lanceia, não 

soletra 

Antigos sortilégios. Deixa-os dormir. 

“docemente imersos, mas não tanto 

submersos,” 

 
3 Título e primeiro verso do poema escrito pelo 

poeta inglês George Peele (1556-1596-) 

Ergue teus olhos 

Até onde mergulha e emerge a estrada 

Busca apenas onde 

A luz cinzenta o verde espaço tangencia 

A capela do eremita, a prece do peregrino. 

Só em 2003, o mistério foi acidentalmente 

resolvido por um professor de literatura, 

Philip Edward, quando estava no País de 

Gales fazendo uma pesquisa sobre 

pregrinações galesas (EZARD, 2003).  O 

enigma surge logo nas primeiras linhas: 

“Não quebre bruscamente o ramo ou / 

Espere encontrar / O cervo branco atrás do 

poço branco.”  O que o autor queria dizer?  

Que referências buscar para a compreensão 

dos versos? O professor Edward, na 

verdade, descobriu que aqui não há 

metáforas ou simbolismos; aqui, as 

referências se provaram empíricas.  Eliot 

se refere a um poço que realmente existiu.  

Era branco e, segundo alguns moradores 

locais, foi no passado, uma fonte que era 

considerada um local sagrado  e ficava 

atrás de uma hospedaria chamada The 

White Hart4.  Com a chegada dos 

encanamentos, o poço ficou abandonado.  

Hoje, é só um monte de pedras.  De acordo 

com Philip Edward, o poema aconselha aos 

verdadeiros peregrinos a não procurar por 

milagre ou acreditar em lendas medievais, 

já que Deus pode ser encontrado na 

natureza. 

 

A tradução acima, trazida à guisa de 

exemplo, mostra-nos que passar poesia de 

uma língua para outra também exige, além 

do domínio da língua alvo, o conhecimento 

do locus de elocução do autor, ou seja, de 

onde e de que tempo/contexto cultural ele 

fala. Sem desmerecer a tradução do Prof. 

 
4 O Cervo Branco 



 

 54                                          CESV. Vitoria, ES. v. 1. nº II (2020): v. 1 N.2 (2020) – julho –     dezembro                       

                                                      

Ivan Junqueira, a mensagem era bem mais 

simples! 

 

CONCLUSÃO 

Ao concluir esta comunicação, quero 

deixar expressa a minha admiração por 

todos aqueles que se dedicam à difícil arte 

de traduzir, estejam eles lidando com 

textos técnicos ou literários: cada forma 

trás em si seus próprios desafios. Contudo, 

enfatiso as dificuldades que enfrentam os 

tradutores de poesia por entender que a 

tarefa de manter o sentido dentro de uma 

forma culturalmente vista como guardiã da 

mais alta expressão dos sentimentos é 

tarefa para poucos.  

 

Traduzir vai além do transportar palavras 

de uma língua para outra. É produzir uma 

nova obra que vai buscar novos leitores. 

Por isso, é preciso que o tradutor tenha, ou  

busque, uma variedade de conhecimentos 

que o instrumentalize em seu 

empreendimento. 

   

As traduções, ao lado de obras brasileira, 

sempre estiveram presentes em minha 

vida, nos estudos e no lazer. Delas preciso 

para pesquisas e delas me valho para fugas 

ao mundo da imaginação. Fica em meu 

pensamento, ao concluir este trabalho, a 

sensação boa de ter me atrevido colocar os 

pés num terreno que ainda guarda tesouros 

a serem descobertos e daqui saúdo os 

mestres dos/os aspirantes aos estudos da 

tradução.  
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