
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE   

 

 

 

 

FABIANA NAURA MACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POESIA EXPERIMENTAL DE ERNST JANDL 

POSSIBILIDADES E LIMITES DA TRADUÇÃO   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 
2018 

  



2 

 

  



FABIANA NAURA MACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POESIA EXPERIMENTAL DE ERNST JANDL 

POSSIBILIDADES E LIMITES DA TRADUÇÃO 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

 em Estudos de Literatura da Universidade Federal  

Fluminense, como requisito parcial para a obtenção 

 do Grau de Doutor em Literatura Comparada. Área de 

 Concentração: Literatura Comparada. Linha de  

Pesquisa: Literatura, história e cultura.  

 
Orientadora: Prof. Dra. Gladys Viviana Gelado 

Coorientador:  Prof. Dr. Johannes Kretschmer 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 
2018 



4 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 Considero esta tese produto de um processo de formação amplo e longo, para o qual 

várias pessoas contribuíram direta ou indiretamente. A elas registro minha gratidão. 

 Da Universidade Federal Fluminense, agradeço ao Prof. Dr. Johannes Kretschmer, ao 

Prof. Dr. José Luís Jobim, à Prof. Dra. Claudia Neiva de Matos e à Prof. Dra. Gladys Viviana 

Gelado. 

 Agradeço aos professores que participaram da banca: Profa. Dra. Ruth Bohunovsky, 

Profa. Dra. Susana Kampf Lages, Prof. Dra. Ana Isabel Guimarães Borges e Prof. Dr. Werner 

Heidermann. 

 Do tempo da graduação e mestrado na Alemanha, agradeço: 

 ao Prof. Dr. Andreas Kelletat, da Johannes-Gutemberg Universität-Mainz, por nos 

confrontar com textos e experimentos variados; 

 aos teóricos da Tradução com quem tive a oportunidade de estudar, ouvir em palestras 

e trocar ideias: Paul Kussmaul, Hans G. Hönig, Hans J. Vermeer, Heidrun Gerzymisch-

Arbogast, Ernst-August Gutt, Heinz Göhring, Holger Siever e Dilek Disdar;  

 aos ótimos professores de Tradução que tive ao longo da vida, nos dois lados do 

oceano: Antônio Santos, Angela Wodtke, Hans-Joachim Schaeffer, Rainer Kohlmayer, Elvio 

Funk, Sônia Gehring e Olga Fedossejeva.  

 Agradeço ainda: 

 aos meus pais, pelos primórdios; especialmente à minha mãe pela confiança e apoio; 

 a Michael Frauchiger, por infinitas conversas;  

 aos interlocutores Ingrid, Giuseppe, Urs e Ruth, não em assuntos de Tradução, mas 

sobre a vida em geral; 

 Ao Arquivo Literário Suíço e Centro Dürrenmatt de Neuchâtel, pela oportunidade de 

pesquisa. 

 Ao Conselho Nacional de Pesquisa, pelo essencial apoio financeiro.  

 A Ernst Jandl, pela instigante e enriquecedora companhia. 

  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die rache 

der sprache 

ist das gedicht 

 

ernst jandl 
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Belchior 

 

 
 
 
 

Der Translator ändert, notwendigerweise. Das ist sein Elend  

und sein Glanz (wie Ortega y Gasset sagen würde),  

seine schöpferische Chance – und seine Verantwortung 

 

Hans J. Vermeer 
 
 
 
 
 

beijo de línguas 

                 : 
tradução de um poema 

 

f. macchi 

 

 

 

  

 



RESUMO 

 

Ernst Jandl, um dos principais poetas de língua alemã do período pós-guerra e provavelmente 

o mais criativo e popular da sua geração, ainda não foi devidamente apresentado ao público 

leitor brasileiro por falta de traduções que proporcionassem uma amostra representativa da 

sua obra. A presente tese vem suprir esta lacuna e apresenta traduções de poemas de Ernst 

Jandl de diversas fases de seu trabalho e de variados tipos de experimentação. Todas as 

traduções que constituem o corpus deste trabalho são exclusivamente de minha autoria e 

foram realizadas como parte integrante da pesquisa. De caráter fortemente experimental e 

inovador do ponto de vista da linguagem e da estrutura dos poemas, sua obra, porém, 

apresenta variados desafios à tradução. Constatamos que os procedimentos tradutórios 

convencionais, que mencionam como critério para a  tradução a reconstrução da forma, do 

conteúdo e do estilo do original, não eram suficientes para dar conta da tradução destes 

poemas experimentais, fazendo com que pudessem, em português, exercer sobre o leitor um 

efeito estético condizente com original. Ancorados em parâmetros estabelecidos pelos 

Estudos de Tradução, observamos que um outro elemento necessitava ser igualmente 

traduzido, ou reconstruído, na língua de chegada, a saber, o mecanismo de construção do 

poema ou procedimento retórico utilizado. Este trabalho apresenta um considerável número 

de traduções bem como de comentários detalhados sobre as especificidades linguísticas dos 

poemas, as diferenças estruturais entre as duas línguas que oferecem barreiras à tradução, os 

procedimentos retóricos usados pelo autor, os recursos tradutórios utilizados e seus limites e 

outros procedimentos tradutórios plausíveis como mediação de poesia experimental. Tornam-

se relevantes também questões como os possíveis limites éticos da atuação do tradutor como 

mediador entre duas culturas e literaturas e sua responsabilidade na introdução de um novo 

autor no cânone das obras traduzidas na cultura de chegada.  

 

Palavras-chave: Ernst Jandl. Tradução literária. Poesia experimental. Literatura austríaca. 
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ABSTRACT 

 

Ernst Jandl, one of the greatest German-language poets of the post-war period and probably 

the most creative, has not yet been duly presented to the Brazilian readership for lack of 

translations that would provide a significant sample of his work. Of strongly experimental 

character, his work, however, presents several challenges to the translation. The present thesis 

fills this gap and presents translations of Ernst Jandl's poems of almost every phase of his 

work and of various types of experimentation. It has become apparent that the traditional 

translation procedures, which emphasize as a criterion the translation of form and content, are 

not, by themselves, sufficient to account for the translation of experimental poems, by 

ensuring that they have in Portuguese the same aesthetic effect as the originals in German. 

Based on findings established by functionalist translation studies, it can be shown that a third 

element needs to be equally translated or reconstructed in the target language, namely the 

rhetorical procedure used. This thesis presents a considerable number of translations as well 

as detailed comments on the translation resources used. It is made clear in which cases the 

structural differences between the two languages offer barriers to translation, and the limits of 

other translation procedures that can be used as experimental poetry mediation are outlined. 

Also relevant are questions such as the possible ethical limits of the translator's performance 

as mediator between two cultures and literatures and his responsibility in introducing a new 

author into the canon of literary works translated in the target culture. 

 

Keywords: Ernst Jandl. Literary translation. Experimental poetry. Austrian literature. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo: 1) um produto: apresentar o poeta Ernst Jandl e a sua 

obra, no original e em português, em traduções próprias, a fim de torná-la acessível aos 

leitores que não têm acesso aos originais, e, com isso, contribuir para preencher minimamente 

a lacuna da ausência – ou mínima presença – dos poemas deste importante poeta de língua 

alemã no Brasil.      

2) Um processo: investigar e sistematizar algumas questões sobre o processo da 

tradução de poesia experimental e seus parâmetros linguísticos, literários e tradutórios. Este 

mapeamento de recursos linguísticos dos poemas e dos mecanismos de tradução utilizados 

situa-se como uma contribuição à reflexão sobre a crítica de tradução literária em geral, e de 

poesia em particular, e, por extensão, sobre a didática de tradução.     

3) Uma reflexão: identificar, analisar e refletir criticamente sobre as possibilidades e 

os limites dos procedimentos de tradução tradicionais no caso de poemas com características 

linguísticas tão específicas, sobre o efeito da tradução sobre o original, sobre a relação entre 

original e tradução e sobre o papel do tradutor e da tradução como mediação cultural. 

A partir do interesse pessoal pela obra do poeta austríaco Ernst Jandl (1925-2000), 

pela sua temática e verve crítica, pela delicadeza e veemência de sua escrita e, não por último, 

por suas criativas e inusitadas experimentações poéticas, surpreendeu-me e intrigou-me o fato 

de Ernst Jandl, que esteve próximo ao movimento da poesia concreta no ambiente de língua 

alemã, foi muito ativo e é muito popular nos três países de língua alemã, não ter sido 

traduzido de maneira mais representativa no Brasil, considerando que os protagonistas da 

poesia concreta no Brasil atuaram marcadamente como tradutores de obras experimentais, 

inclusive do idioma alemão. Talvez a diferença de contextos, literário e cultural, de história e 

aceitação da poesia concreta no Brasil e nos países de língua alemã pudesse ser responsável 

pela ausência de traduções da poesia de Ernst Jandl no Brasil. Como se Jandl fosse herdeiro 

de uma recepção mais restrita da poesia concreta brasileira no Brasil  

Não é objetivo deste trabalho analisar comparativamente os movimentos da poesia 

concreta no Brasil e nos países de língua alemã, embora tal estudo poderia revelar as 

semelhanças, diferenças, pontos de convergência e desenvolvimento diverso que os dois 

movimentos tiveram. Esta comparação, além de ampliar a compreensão de um período 
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literário específico, poderia eventualmente apontar motivos da ausência da recepção da obra 

de Ernst Jandl no Brasil.  

Outros motivos possíveis para esta ausência da obra de Jandl no Brasil poderiam ser 

objetos de uma sociologi10a e historiografia da tradução no Brasil, que inevitavelmente 

passaria pelo estudo do relevante papel dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos como 

tradutores de vertentes inovadoras da literatura. Haroldo e Augusto de Campos que, 

juntamente com Décio Pignatari, foram os iniciadores e teóricos do movimento da poesia 

concreta no Brasil,  exerceram uma atividade tradutória significativa.  

Restrinjo-me a abordar aqui poucos aspectos sobre a evolução da poesia concreta nos 

dois continentes no capítulo 1, onde apresento o autor Ernst Jandl e a evolução da sua obra, 

especificamente dos três primeiros livros de poemas publicados pelo autor e os poemas 

esparsos escritos entre 1962 e 1968, incluídos na sua obra completa.  

Motivada pela obra de Jandl, intrigada pela ausência de traduções e instigada pelo 

desafio de verter esta poesia experimental de língua alemã para o português do Brasil, iniciei 

a composição do corpus de traduções. À medida, porém, que procedia os estudos da sua obra 

e dos tipos de experimentação de que o autor se utiliza, constatei a dificuldade ou até a 

impossibilidade de traduzir determinados textos. Percebi que uma tradução "convencional" de 

alguns poemas, respeitando métrica, rima e conteúdo semântico, não resultavam em poemas 

compreensíveis em português ou que causassem em português um efeito semelhante ao do 

original.  

Surgiram daí duas necessidades: 1) reconhecer e descrever que tipos de textos eram 

esses que não se encaixavam numa abordagem tradutória convencional; 2) buscar nos Estudos 

de Tradução embasamento teórico e metodológico para resolver, ou ao menos entender, as 

questões que a prática da tradução apresentava. 

O presente trabalho é, portanto, notadamente interdisciplinar – como é próprio da 

atividade de tradução literária – e se posiciona, necessariamente, na intersecção entre: 1) os 

Estudos Literários: No capítulo 1, apresento o autor e delineio as principais características de 

sua obra, o momento histórico em que se insere, sua concepção estética, sua motivação e 

temática, a dinâmica de seus experimentos poéticos e aspectos da sua recepção. Dado o 

volume de sua obra, que abrange cerca de 2000 poemas, concentro-me nos três primeiros 

livros de poemas e, cronologicamente, em uma fase produtiva que vai de 1956 até meados dos 

anos 1980;  2) a Linguística: Nos capítulos 3 e 4, analiso os recursos da língua alemã usados 

nos poemas, seus significados e efeitos e os respectivos recursos possíveis ou equivalentes em 

português. A tradução aparece aqui, claramente, como uma atividade de natureza linguística, 
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que exige ferramentas de análise da estrutura das duas línguas em questão e a busca por 

instrumentos nesta disciplina que respaldem as decisões e estabeleçam parâmetros de 

equivalência. 3) os Estudos de Tradução: No capítulo 2, busco delimitar a estrutura teórica 

que ajuda a definir os limites do que é possível ou não chamar de tradução e mapear 

procedimentos que possam nortear e justificar as decisões tomadas durante o processo de 

tradução.   

A partir de parâmetros teóricos estabelecidos sobretudo por Hans J. Vermeer, 

Katharina Reiss e Christiane Nord, e da primazia da função e do efeito poético da tradução, 

proponho que, para preservar a função e o efeito poético dos experimentos da poesia de Jandl, 

faz-se necessária uma ampliação da tradução do sentido e da forma do original, ampliação 

esta que inclua a reconstrução dos recursos poéticos utilizados na composição do poema, ou 

seja, do mecanismo de construção do poema. A presença destes três elementos – sentido, 

forma e recurso poético – será fundamental para a tradução de determinados poemas. Será na 

busca de material linguístico, semântica e estruturalmente semelhantes, e na possibilidade de 

reconstrução do mecanismo poético utilizado no original que uma tradução poderá ser 

considerada, em maior ou menor grau, correspondente ao original.  

Os recursos poéticos utilizados por Jandl estão, via de regra, intrinsicamente ligados 

ao conteúdo semântico. Não se trata de mero jogo sintático, de efeito puramente estético. 

Cada experimentação poética do autor contém, também, a própria chave de leitura. O 

tradutor/leitor precisa, no entanto, reconhecer o mecanismo de construção do poema e o 

método de leitura para poder desvendar o conteúdo e proceder à tradução. São estas chaves de 

leitura e as possibilidades, e os limites, de reproduzi-las em português que estão no cerne 

deste trabalho.    

A melhor forma para representar este trabalho, portanto, talvez seja uma espiral, uma 

forma curva que gira em torno de um ponto fixo, afastando-se ou aproximando-se dele. O 

ponto fixo é a tradução. É ela que constitui o ponto central do trabalho. Os capítulos 3 e 4 são 

os que contêm originais, traduções e comentários. Os comentários sobre as traduções foram 

feitos a seguir da sequência original / tradução, ali onde o leitor pode cotejar original, 

tradução e reflexão, a fim de ilustrar justamente a simultaneidade do processo reflexivo 

durante o processo de tradução e para acentuar a visibilidade do tradutor. É uma forma de 

resistência ao constante apagamento do tradutor e das questões que permeiam a tradução pelo 

mercado editorial e pela cultivada falácia da invisibilidade do tradutor. É como se o leitor 

estivesse ali, seguindo os impasses in loco, percorrendo o próprio caminho cognitivo da tese, 

vendo os bastidores, o making of, da tradução. Os comentários são, portanto, parte essencial 
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do trabalho. Devem ser vistos como complementação dos capítulos 1 e 2, pois retomam 

ciclicamente questões de interpretação da obra, de análise da estrutura dos poemas, dos 

recursos linguísticos das duas línguas, das discrepâncias estruturais entre as duas línguas, da 

implicação de determinadas soluções. É ali que se pode ver a recorrência de problemas e 

impasses na tradução destes textos focados em um uso especial da linguagem. É ali que 

agrupo estes problemas e comparo soluções. É ali, nos comentários, que aparecem os 

fundamentos dos aspectos teóricos vistos no capítulo 2. Por um lado, a teoria apresenta-se 

como parâmetro conceitual e como metodologia de trabalho. Por outro, os comentários são, 

simultaneamente, modo de leitura e crítica da obra de Jandl, mas também autocrítica dos 

limites e possibilidades da tradução, além de uma espécie de protocolo do método tradutório. 

Eis o movimento de espiral: analisar, refletir, decidir, traduzir, sistematizar, interpretar, etc, 

num movimento de abstrair e focar, aproximar e distanciar, permitindo a conexão entre a 

prática e a reflexão teórica.      

Os comentários, porém, não se pretendem exaustivos. Reservei-os para os casos 

especiais e limítrofes, quando a tradução exigia uma intervenção mais tenaz. A falta de 

comentários não significa que não haja, nestas traduções não comentadas, complexidades que 

poderiam ser explicitadas. Em tradução lida-se o tempo todo com diferenças estruturais e 

escolhas intencionais de soluções compensadoras. A própria tradução já é uma espécie de 

comentário sobre a leitura feita pelo tradutor, além de ser, ao mesmo tempo, a apresentação e 

demonstração das escolhas feitas. A falta de comentário significa, portanto, apenas, que o 

resultado do processo tradutório foi relativamente satisfatório, que cheguei a uma tradução 

conciliadora, que pude considerar adequada em termos semânticos, formais e de efeito 

estético. Traduções que podem ser compreendidas sem maiores intervenções ou paratextos.  

Todas as traduções deste trabalho, de poemas e citações, são exclusivamente de minha 

autoria. A autoria das poucas traduções de terceiros está devidamente registrada.  
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1. ERNST JANDL – UM POETA EXPERIMENTAL 

 

 

1.1. A literatura do pós-guerra 

 

 

 O poeta austríaco Ernst Jandl (1925-2000) é considerado pela crítica uma das 

principais vozes da poesia austríaca do período pós-guerra e uma das principais vozes 

poéticas de todas as literaturas de língua alemã desde 1945. Hannes Schweiger e Hajnalka 

Nagy (SCHWEIGER. H.; NAGY, H., 2013, p. 7) afirmam que Ernst Jandl é "[...] um dos 

mais importantes poetas de língua alemã depois de 1945" e que "seus textos ainda encantam, 

perturbam e provocam" os leitores1. No portal Austria-Forum, que contém informações 

variadas sobre a Áustria e é gerido pela Universidade Técnica de Graz, consta: "Ernst Jandl é 

um dos poetas de língua alemã mais conhecidos depois de 1945"2. Sobre ele afirmou o poeta e 

escritor alemão Karl Krolov: "Eu conheço muito poucos poetas que exerçam um efeito (em 

todos os sentidos) tão forte e direto que sequer se aproxime de Ernst Jandl."3(cf. PFOSER-

SCHEWIG, 1985, p. 30).  

 Hermann Korte afirma, logo no prefácio de seu livro Geschichte der deutschen Lyrik 

seit 1945 [História da poesia alemã desde 1945], que "não existe um único fio condutor na 

história da poesia pós 1945, mas um caleidoscópio de histórias contraditórias, interrompidas e 

até mesmo divergentes"4. Ele rejeita a ideia corrente de que a literatura entre 1933 e 1945 

tenha ficado dividida em três tendências principais: uma literatura pró-fascista, a literatura do 

exílio interior (innere Emigration) e a literatura do exílio. Segundo ele, houve uma 

continuidade de tradições, mas também contradições e tensões na cena literária deste período 

que transcendiam a questão política. Para Korte, (cf. KORTE, 1989, p. 3-5), a "emigração 

                                                           
1 "[...] einer der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker nach 1945 […], vermögen seine Texte immer noch zu 

begeistern, aber auch zu verstören und zu provozieren."  
2 "Ernst Jandl ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Lyriker nach 1945." https://austria-

forum.org/af/Biographien/Jandl%2C_Ernst, Austria-Forum, das Wissensnetz aus Österreich [Austria Fórum, a 

rede de conhecimentos da Áustria], site operado pela Graz Universtity of Technologie, acesso em 23 de maio de 

2018.    
3 "Ich kenne sehr wenige Lyriker, die eine auch nur annähernd starke unmittelbare Wirkung (aller Art) ausüben 

wie Ernst Jandl".  
4 "[...] dass es den einen  [grifo do autor] roten Faden in der Geschichte der Lyrik nach 1945 nicht gibt, sondern 

sie ein Kaleidoskop vidersprüchlicher, abgebrochener, ja divergenter Geschichten ist […]." KORTE, 1989,  p. 

X. 

https://austria-forum.org/af/Biographien/Jandl%2C_Ernst
https://austria-forum.org/af/Biographien/Jandl%2C_Ernst
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interna", em muitos casos, foi uma desculpa fácil utilizada a posteriori como legitimação de 

uma postura política questionável durante este período. 

  

 Ernst Jandl pertence à geração de poetas que começa a publicar durante o vácuo 

literário que se seguiu à Segunda Guerra (seu primeiro livro, Andere Augen [Outros Olhos] é 

de 1956, mas contém poemas escritos a partir de 1952 e publicados em revistas literárias), e 

que ansiava por uma antipoesia, uma poesia dura, como também afirmou Drummond no 

poema "Oficina Irritada", no livro Claro Enigma em 1951. Esta geração trouxe a ideia de 

ruína para o poema, nas imagens, na temática e na linguagem, aprofundando o rompimento 

com a linguagem convencional, já presente nos movimentos de vanguarda anteriores à guerra, 

e com a chamada poesia burguesa.  

 

 

1.2. A vida    

 

 Jandl nasceu em 1925 em um ambiente pequeno burguês em Viena e herdou dos pais a 

sensibilidade pelas artes e uma forte tradição católica (cf. SIBLEWSKI, 1990, p. 45-61, 

SIBLEWSKI, 2000). Seu pai trabalhava em um banco, mas gostaria de ter se dedicado às 

artes plásticas e, nas horas vagas, praticava desenho, pintura e fotografia. Por este motivo, 

existem registros fotográficos da infância e da vida familiar do autor em número e qualidade 

mais significativos do que o usual para os recursos da época (cf. SIBLEWSKI, 2000)5.   

 Sua mãe, Luise Jandl, professora por formação, mas que abriu mão da profissão para 

se dedicar à família, escrevia contos e poemas que eram lidos em voz alta e discutidos com o 

pai à mesa do jantar na presença dos filhos. Ernst era o mais velho de três irmãos. Após o 

nascimento do terceiro filho da família, quando Ernst tinha sete anos de idade, Luise Jandl foi 

acometida de uma grave enfermidade que enfraquecia os músculos. Ela veio a falecer muito 

jovem, com 39 anos, quando Ernst tinha apenas 14 anos de idade, não sem antes acompanhar 

dedicadamente a formação escolar dos meninos. A fragilidade da mãe durante a doença e sua 

morte precoce irão marcar claramente a obra de Jandl, através de muitos poemas sobre a 

morte e o abandono e de um confronto com o catolicismo em forma de ironia e negação (estes 

                                                           
5 O livro a komma punkt. Ernts Jandl, ein Leben in Texten und Bildern [a vírgula ponto. Ernst Jandl, uma vida 

em textos e imagens], organizado por Klaus Siblewski (München: Luchterhand, 2000) contém uma significativa 

seleção de fotografias de várias fases da vida do autor.  
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temas estão presentes, por exemplo, nos poemas mutters früher tod [morte precoce da mãe], 

Einlaß zu finden [Chave para encontrar], entre outros).  

 Jandl acompanhou a dedicação da mãe à própria escrita, as leituras dos poemas em 

voz alta, as conversas com o pai sobre os poemas e o empenho da mãe na busca de revistas 

que os publicassem. Por esta influência, Jandl começa a escrever muito cedo e, aos doze anos 

de idade, publica seu primeiro poema. O próprio ato de escrever tornar-se-ia também uma 

forma de evocar a memória da mãe e, como afirma Siblewski (SIBLEWSKI, 2000, p. 7) e 

como vemos em alguns poemas do autor, erigir-lhe um memorial.  

 Outros episódios significativos marcariam ainda a sua vida e se refletiriam em sua 

obra, como a II Guerra Mundial, o período em que passou como "prisioneiro de guerra" (o 

que de fato significava a sua liberdade do front) e a profissão que viria a desempenhar durante 

décadas, a de professor de inglês. Jandl tinha 13 anos quando, em 1938, a Áustria foi anexada 

ao Terceiro Reich e a arte moderna foi banida dos museus e completamente proibida. Mesmo 

assim, Jandl, que frequentava o Gymnasium na época, teve contato com a literatura 

expressionista – ele menciona ter sido influenciado por Georg Trakl, August Stramm e 

Johannes Becher, e, mais tarde, também por Eugen Gomringer, E. E. Cummings e Gertrude 

Stein (JANDL 1997, II, p. 231) –, com a pintura abstrata, o jazz e a música atonal de 

Schoenberg e Webern. Todos estes elementos desempenhariam posteriormente um papel 

relevante no desenvolvimento de seus experimentos poéticos. 

 A anexação da Áustria, em março de 1938, afeta a vida do estudante Jandl. Ele é 

obrigado a fazer parte da Juventude Hitlerista (JH), um instituição obrigatória para os jovens, 

mas apenas até o fim do ano. A escola católica que frequentava é fechada, e na nova escola o 

controle de participação na JH é menos rigoroso, permitindo que ele pare de frequentar esta 

instituição (cf. SIBLEWSKI, 2000, p. 42-43).  

 No final de 1943, Jandl entra para o serviço militar, e já no início de 1945 torna-se 

prisioneiro das tropas americanas na Inglaterra. O medo da guerra e da morte instaura-se, 

porém, muito antes. Desde o início da II Guerra Mundial, ele temia o momento de ter de se 

alistar no exército, ser enviado para a guerra e morrer em combate. O tema guerra perpassa 

toda a sua obra e, segundo afirma Klaus Siblewski, desencadeia a veemência do seu estilo 

literário e da sua crítica à cultura que havia coexistido e se submetido ao sistema nazista. 

Siblewski sintetiza:  

 

O tema da guerra aparece em todas as fases da sua obra e etapas da sua vida e, 

através da guerra, ele é levado ao radicalismo – em questões literárias –, que 

caracteriza sua literatura como um todo. Com o seu modo de escrita, ele também 
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quer se afastar da cultura promovida pelos nazistas e vigente durante a guerra. Jandl 

não quer ter nenhuma relação não apenas com os nazistas, mas também com sua 

cultura, que foi, em parte, mantida e propagada por muitos que se diziam oponentes 

veementes dos nazistas.6 (SIBLEWSKI, 2000, p. 39). 

 

 São quase nulas, nos poucos relatos biográficos existentes sobre o período da guerra, 

as menções sobre suas experiências na frente de batalha. Os registros poéticos, porém, têm 

muita plasticidade (o poema schtzgrmm é certamente o mais conhecido dos seus poemas sobre 

a guerra). Nos poucos meses que passou como prisioneiro – na verdade livre da guerra – entre 

os americanos, Jandl trabalhou como intérprete e acabou por ter acesso à leitura de vários 

autores em inglês  (cf. SIBLEVSKI, 1990, p. 50), como por exemplo a escritora americana, 

editora e colecionadora de arte Gertrude Stein, dona de um estilo irreverente e inovador, a 

quem Jandl viria a dedicar um poema (for the one and only gertrude stein).  

 Logo após o fim da guerra, já a partir do segundo semestre de 1945, Jandl inicia seus 

estudos universitários de Licenciatura em Língua e Literatura Inglesas e em Língua e 

Literatura Alemãs. A profissão de professor de alemão e de inglês, iniciada em 1949, garante-

lhe uma existência modesta, mas relativamente confortável e proporciona-lhe a princípio, 

como assegura Siblewski (SIBLEVSKI, 1990, p. 58), a liberdade de escrever sem que a 

necessidade de ser remunerado influencie suas decisões literárias. Mais tarde, em 1969, já um 

escritor conhecido, ele acaba se afastando por cinco anos das salas de aula e consegue manter-

se com os honorários recebidos pela peça radiofônica Fünf Mann Mensch [Cinco Homem 

Humano], que se tornou um sucesso em 1967. Em 1971, foi bolsista do DAAD – Deutscher 

Akademischer Austauschdienst, o serviço alemão de intercâmbio acadêmico, em Berlim, e 

escritor visitante na Universidade de Austin, nos Estados Unidos. No ano seguinte faria 

leituras em treze cidades americanas.    

 Jandl tem uma obra extensa, com mais de 2000 poemas, peças radiofônicas, peças de 

teatro, ópera falada, crítica e ensaios sobre literatura, estética e poética. Traduziu para o 

alemão poetas como W. H. Auden, Gertrude Stein e Robert Creeley. Ernst Jandl começou a 

publicar seus poemas em revistas literárias em 1952. A revista Neue Wege – Kulturzeitschrift 

junger Menschen (1948-1988) [Novos caminhos – revista de cultura de jovens] foi um 

                                                           
6 Das Thema Krieg taucht in allen Arbeitsphasen und Lebensabschnitten auf, und durch den Krieg wird er in 

literarischen Fragen zu der Radikalität geführt, die seine Literatur insgesamt auszeichnet. Er möchte sich auch 

in der Art, wie er schreibt,von der Kultur absetzen, die von den Nazis gefördert wurde und während des Kriegs 

herrschte. Nicht nur mit den Nazis, auch mit deren Kultur, die von vielen, die vehemente Gegner der Nazis 

waren, in Teilen weitergeführt wird, will Jandl nichts zu tun haben. (SIBLEWSKI, 2000, p. 39). 
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veículo importante de divulgação da poesia de Jandl no início de sua trajetória e ao longo da 

década de 1950.7  

 Após superar grandes dificuldades para publicar seus primeiros livros de poemas, com 

uma lacuna de dez anos entre eles, Jandl acabou alcançando grande popularidade com leituras 

e performances de poesia acompanhado por grupos de jazz. Não deixa de causar surpresa que 

um autor cujos temas sejam a guerra, a crítica aos valores burgueses, a morte, o cotidiano, a 

descrença e o próprio fazer poético tenha se tornado tão popular. Além disso, suas obras são 

marcadas também por invenções linguísticas complexas e por uma aguda ironia.  

 A tradição de experimentação linguística na poesia europeia, à qual Ernst Jandl está 

ligado, perpassa a obra de autores dos movimentos conhecidos como simbolismo, 

expressionismo, futurismo e dadaísmo, e, naturalmente, a continuação e ampliação dos 

experimentos com a linguagem realizados no âmbito do movimento da poesia concreta de 

língua alemã (konkrete poesie) e da beat generation, nos EUA, com quem Jandl também 

manteve contato. 

 A tendência de poetas lerem ou recitarem sua poesia em voz alta surge desde o início 

do século XX, em saraus (por exemplo as soirées dadá) ou recitais. Foram basicamente o 

Grupo de Viena (Wiener Gruppe) e o movimento da konkrete poesie que vieram instaurar, a 

partir do início dos anos 50, no âmbito das literaturas de língua alemã, uma poesia que 

resgatava as idéias das vanguardas do início do século, assimilava técnicas da música atonal e 

das artes plásticas e submetia a linguagem poética a vários tipos de experimentos8. 

 

 

1.3. A konkrete poesie e a Poesia Concreta – semelhantes, mas desiguais 

 

 A Poesia Concreta surge no início dos anos 1950 quase concomitantemente na França, 

nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na Suíça e na Alemanha. No Brasil, o grupo e a 

revista Noigrandes foram fundados em 1952 por Haroldo e Augusto de Campos e por Décio 

Pignatari com a intenção de divulgar uma nova poética, baseada no inconformismo do 

movimento Modernista de 1922 e motivada pelos processos de industrialização acelerada, de 

transformações políticas, sociais e culturais pelas quais o Brasil vinha passando desde a queda 

da ditadura varguista, em 1945.   

                                                           
7 A Biblioteca Nacional Austríaca possui um registro de todos os poemas de Jandl publicados em revistas:   

http://jandl.onb.ac.at/jandlswerke/publikationen?sort=search_api_relevance&order=desc&search_api_views_full

text= . (Acesso em 27 de maio de 2018). 
8 cf. HARTUNG, 1975, p 74-75. 

http://jandl.onb.ac.at/jandlswerke/publikationen?sort=search_api_relevance&order=desc&search_api_views_fulltext
http://jandl.onb.ac.at/jandlswerke/publikationen?sort=search_api_relevance&order=desc&search_api_views_fulltext
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 Segue-se, nos dois lados do oceano, um período de intensa produção poética e, 

sobretudo, de intensa reflexão teórica e formulação de diretrizes para a produção da poesia 

concreta que se estenderá até o final dos anos 60. O "Plano-piloto para poesia concreta" foi 

lançado no Brasil em 1958. Eugen Gomringer, poeta suíço-boliviano, publicou o manifesto 

Vom Vers zur Konstellation – Zweck und Form einer neuen Dichtung [Do verso à constelação 

– propósito e forma de uma nova poesia] na revista Spirale em 1955 (cf. CÂMARA, 2000, p.  

21). Mesmo havendo algumas diferenças entre as propostas do grupo Noigrandes e as ideias 

do suíço Eugen Gomringer, que circulavam no ambiente de língua alemã, ambos defendiam 

basicamente, na fase inicial, projetos semelhantes, a saber: a sintaxe livre, a morte do verso, a 

desintegração morfológica e o uso espacial da página. A poesia não constituía mais uma 

afirmação subjetiva do eu-lírico sobre determinado tema ou objeto, mas era, ela própria, 

objeto atuante, participando do desenvolvimento científico, tecnológico e econômico.  

 Sucede que o desenvolvimento do projeto concretista não ocorreu paralelamente nos 

dois continentes, e a diversidade do contexto sócio-econômico, político e cultural levou a 

poesia concreta a adquirir, na Europa e no Brasil, conotações não apenas muito diversas, 

senão praticamente antagônicas. A principal crítica feita à poesia concreta no contexto 

brasileiro é que ela tenha deixado de considerar os processos sociais, políticos e econômicos 

do momento histórico no qual ela estava inserida, acreditando que a modernização da 

sociedade poderia se dar através do avanço científico e tecnológico, do progresso industrial e 

da inserção cultural e artística do país nas questões da modernidade (cf. SIMON, 1990, p. 

137).  

 A partir dos anos 60, tempos de arte engajada no mundo, de continuadas disputas entre 

marxistas e formalistas e do golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura no Brasil, a 

poesia concreta sofreu nova leva de críticas, passou por novas adaptações teóricas9, a fim de 

restaurar o seu poder de expressão e adaptar-se à nova demanda de uma arte politizada, mas 

recebeu críticas de ser formalista e possuir um caráter elitista, tecnocrático e antipopular.  

 A konkrete poesie, do outro lado do Atlântico, por sua vez, também passou por 

semelhantes crises e críticas. Também teve de fazer adaptações teóricas a fim de resgatar seu 

vínculo com a realidade e não se restringir a mero discurso metapoético (cf. KOPFERMANN, 

1974, p. XII-XIII). E foi exatamente a partir da tentativa de politizar a destruição da linguagem 

através do experimento linguístico que o movimento da konkrete poesie teve a oportunidade 

de se expandir – o erweiterter Konkretismus [concretismo ampliado], que depois evolui para o 

                                                           
9 Em 1975, Augusto de Campos et al. publicam Teoria da poesia concreta. 
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que se denominou experimentelle Lyrik [poesia experimental]. A possibilidade de fazer 

experimentos com a linguagem proporcionou no mundo de língua alemã, ao contrário do que 

ocorreu no Brasil – onde a experimentação foi, em parte, considerada elitista –, uma 

democratização do fazer poético. A experiência linguística assumiu o papel de crítica à 

linguagem oficial e, por extensão, de crítica à sociedade, de ruptura “concreta” (dentro da 

linguagem do poema) com a hierarquia das instituições culturais, numa atitude antiautoritária 

e quase anarquista. Tinha-se, finalmente, na prática, uma poesia com conteúdo político 

fazendo uso de experimentos linguísticos.10 

 Foi exatamente Ernst Jandl que, não se limitando às rigorosas prescrições teóricas do 

movimento concreto, conseguiu ampliá-lo de maneira muito criativa. Jandl altera a estrutura 

da língua alemã, ultrapassa fronteiras morfológicas, redefine as classes das palavras, 

incorpora o dialeto vienense à poesia e obtém, com isso, o efeito de ser um poeta ao mesmo 

tempo popular e sofisticado, atingindo leitores não tradicionais de poesia (seus poemas são, 

por exemplo, muito usados para fins didáticos e suas leituras atraíam um grande público), mas 

permanecendo crítico e instigante. 

 

 

1.4. O prenúncio dos experimentos poéticos – o livro Andere Augen 

 

 Desde seu primeiro livro de poesia, Andere Augen [Outros Olhos], publicado em 1956, 

Ernst Jandl já apontava tematicamente para a necessidade de um novo olhar para o mundo e 

para a literatura, e sinalizava a postura crítica e a crise poética que norteariam todo o seu 

trabalho e reapareceriam ao longo de sua obra em forma de reflexão –  em muitos 

metapoemas e ensaios teóricos – e de experimentação – em diversos usos inovadores da 

linguagem.   

 Em vários poemas deste primeiro livro, em versos e ritmo livres, sem métrica ou rimas 

definidas, esta crise é apresentada de forma bem cotidiana e real, mas frequentemente com o 

otimismo de um novo olhar e a coragem da reconstrução e do recomeço. Os poemas deste 

livro ainda não contêm o grau de experimentação poética que os poemas dos livros seguintes 

                                                           
10 Aqui caberia aprofundar a reflexão e exemplificar as experimentações poéticas realizadas dentro do 

movimento da konkrete poesie, por um lado, e da Poesia Concreta por outro e a recepção dos dois movimentos 

nos seus respectivos ambientes literários.Tal reflexão contribuiria para a ampliação da abordagem comparativa 

entre os dois movimentos e acrescentaria dados para o mapeamento do contexto de inserção de Ernst Jandl no 

conjunto dos autores experimentais existentes em  língua portuguesa ou traduzidos para o português no Brasil.. 
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viriam a possuir. Mas a inserção dos poemas deste livro neste trabalho se justifica, por um 

lado, por apresentar um panorama histórico da sua obra e do desenvolvimento temático e 

estilístico da mesma. Por outro, contribui para uma visão mais abrangente do autor, menos 

focada na imagem de "acrobata da linguagem" (Sprachakrobat), termo que tem caracterizado 

seu gesto poético.  

 A recorrente ideia de recomeço nos poemas de Andere Augen, remete evidentemente à  

destruição causada pela Segunda Guerra Mundial e ao vácuo literário e artístico que se seguiu 

a ela. O sujeito lírico olha o mundo estanque e inerte à sua volta e percebe que a mudança tem 

que nascer do olhar, da atitude que esse mundo ainda permite, da reinvenção do olhar e 

redefinição da emoção e do fazer literários, experiência que aparecerá clara e radicalmente a 

partir de seu segundo livro de poemas, laut und luise, que conseguiu publicar apenas em 

1966, dez anos após o primeiro livro, Outros Olhos.  

 Já no primeiro poema do livro Outros Olhos, Jandl afirma (JANDL, 1997, v. 1, p. 7): 

Ainda temos olhos para ver / Ainda temos braços para construir casas / [...] / Mas sempre vai 

ter alguém com a coragem / De dizer: “Vamos começar!”11.  Aqui ele estabelece a premissa 

de um novo olhar como elemento da reconstrução ("Ainda temos olhos para ver”). E é este 

novo olhar que também descobre brechas na realidade cotidiana cinzenta e põe o sujeito lírico 

em movimento e comoção, como no poema Untergrundbahn oben (JANDL, 1997, v.1, p. 9), 

em português "Metrô na superfície". Neste poema, um passageiro circunscrito ao ambiente 

esperadamente inóspito do metrô observa detidamente as pessoas à sua volta e, nos poucos 

minutos em que o trem trafega na superfície, vê o mundo lá fora – descrito apenas como 

“verdes e azuis indefinidos”. É o olhar que transforma a limitação daquela experiência, a 

imobilidade do assento estofado, o cinza das paredes escuras do túnel do metrô e o 

alheamento das pessoas no trem em um movimento interior de comoção: 

 

Untergrundbahn oben 

 

Ich sitze still auf einer Polsterbank 

und schaue drei Minuten zwischen Grau und Grau 

und Zeitungen, die sich entfalten 

und Stehfahrgästen, die lange Stangen in den 

Händen halten 

ins Grüne und ins Blaue. 

 

Ich sitze still auf einer Polsterbank.  

Die Welt bewegt mich. 

                                                           
11 Wir haben noch Augen, zu schauen / Wir haben noch Arme, Häuser zu bauen / […] / Aber immer wieder wird 

einer noch Mut haben / und sagen: “Fangen wir an!" 
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Metrô na superfície 

 

 

Imóvel, no assento estofado do metrô, 

vejo por três minutos, entre cinza e cinza 

e jornais que se desdobram 

e passageiros em pé com longos canos 

nas mãos,   

os verdes e os azuis indefinidos. 

 

Imóvel, no assento estofado do metrô, 

O mundo me (co)move. 
 

 

 

 

Schmidt-Dengler (SCHMIDT-DENGLER, 2001, p. 46) considera que o poema 

Zeichen, a seguir, apresenta um verdadeiro projeto estético de Jandl. Apesar da constatação de 

que as gloriosas obras do passado não mais existem senão como relíquias, há a visão otimista 

de que a arte e, no caso de Jandl, a experimentação, continuam vivas através do que ainda vai 

ser feito pelos artesãos e autores contemporâneos que desenvolverem um novo olhar sobre a 

realidade e a linguagem.  

 

Zeichen 

 

Zerbrochen sind die harmonischen Krüge, 

die Teller mit dem Griechengesicht, 

die vergoldeten Köpfe der Klassiker –  

 

aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter 

in den Hütten der Töpfer.  

 

 

  

Este poema traduzido: 

 

 
Sinais 

 

 

Quebradas estão as harmoniosas ânforas, 

os pratos com os perfis gregos, 

as cabeças douradas dos clássicos - 

 

mas a argila e a água ainda giram 

nas choupanas dos oleiros 
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1.5. A experimentação mais radical: laut und luise – poesia visual e sonora 

 

 

Os poemas de Andere Augen estão longe ainda da riqueza experimental de laut und 

luise, o segundo livro de poemas de Jandl, publicado em 1966. O livro foi inicialmente 

rejeitado por várias grandes editoras e acabou causando a demissão do diretor da editora que 

finalmente o publicou, a Walter-Verlag, da Suíça12. Paradoxalmente, pouco tempo depois, 

este mesmo livro tornou-se um grande sucesso de crítica e público, também por causa das 

gravações dos poemas fonéticos e sonoros. laut und luise talvez seja o livro mais radical de 

Ernst Jandl em termos de experimentação poética e o mais bem composto e estruturado, 

segundo o próprio autor13. Em seu posfácio à primeira edição, Helmut Heißenbüttel afirma 

sobre os experimentos de Jandl que: “ele [Jandl] se recolhe a um rudimento linguístico (ou, 

em outros momentos, a campos linguísticos, a um jogo linguístico, a uma rede de falas, 

etc.)”14. E mais adiante Heißenbüttel continua ressaltando o aspecto criativo e inovador do 

autor: “Ele escreve poemas nos quais se expõe à língua, captura-a e interfere nela” 

(HEIßENBÜTTEL, p. 158). 

Jandl afirma sua preocupação estética e seu projeto poético quando diz “escrever 

interessa-me sobretudo como possibilidade de produzir arte” (JANDL, 1985, p.38.). E continua 

na mesma página: “Em meus poemas, a linguagem é utilizada de tal maneira que não se tem a 

impressão de que nada aconteceu. Pelo menos era isso que eu queria: algo que arrancasse as 

pessoas de suas poltronas.” Ernst Jandl usa onomatopeias e jogos de palavras, desmembra 

palavras para criar outras por associação sonora, multiplicando seus significados e remetendo-

nos a um novo universo de significação. Em alguns poemas, ele reduz as palavras a sílabas, 

letras ou fonemas, transformando-as em massa sonora, sem significado direto, e constrói o 

poema através de ritmo e melodia, como se fosse música. Na sua concepção, a poesia se 

concentra na forma. Em um poema em prosa ele afirma, na terceira pessoa, o seu projeto de 

escrita: 

 

ele sempre dizia que tinha algo a dizer, e sempre dizia que sabia que se 

poderia dizer assim, assim ou assado; por isso nunca precisou se preocupar 

                                                           
12 cf. texto do próprio Otto Walter em: PFOSER-SCHEWIG, 1985, p. 51. – Tive acesso aos originais da 

correspondência entre autor e editor a respeito da publicação de laut und luise. As cartas encontram-se no 

Arquivo Literário Suíço, em Berna.  
13 cf. comentários do autor em Anmerkung des Autors zu Band 2[comentários do autor ao segundo volume]. 

Jandl, 1997, Bd II, p. 231.  
14 Heißenbüttel, Helmut. Nachwort zu laut und luise [Posfácio do livro laut und luise], p. 156.  
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em dizer algo, apenas com o modo deste dizer. pois não há alternativas para 

aquilo que se tem a dizer; mas para o modo de se dizer algo existe um 

número indefinido de possibilidades. há poetas que dizem muitas coisas, e 

sempre do mesmo modo. Isso é o que nunca o atraiu; pois há apenas uma 

coisa a ser dita e sempre repetida, e de modo sempre novo.15 (JANDL, v 5, p. 

7)  

 

 laut und luise foi um livro bem-vindo e aceito por poucos. Elfriede Gerstl, poeta 

austríaca, foi uma destas poucas pessoas que receberam o livro com simpatia e entusiasmo. 

Ela achou-o libertador: 

 

 
Libertadores, esses novos poemas chegaram a mim em maio de 1957 como 

novos amigos. Aqui, palavras únicas e isoladas se encontraram - como 

pessoas - e abriram um diálogo [...] ou mostraram sua estrutura molecular 

zombando de seus elementos nunca ordenados, ridicularizando estruturas 

que se tornaram absurdas, ou realizando outras brincadeiras iluminadoras. 

Tudo isso eu pude reconhecer / sentir; as convenções foram desativadas, e 

um potencial anárquico foi prazerosamente liberado no momento da 

recepção.16 (GERSTL, E., in: ARNOLD, 1996, p. 8-9) 

 

 

Em suas observações sobre o segundo volume de suas Obras Completas, Jandl fala 

sobre a recepção de laut und luise: “Friederike Mayröcker, Artmann und Rühm aplaudiram 

minha entrada em terreno não demarcado, Friedrich Achleitner torceu o nariz e os agressores 

da cultura do período pós-guerra austríaco desceram o sarrafo na minha cabeça”. (JANDL, 

1997, v. 2, p. 231.)   

 Paul Zumthor cunha denominações como ‘poesia oral’, ‘poesia sonora’, ‘poesia 

fonética’ e ‘poesia vocal’ para tentar definir e mapear a função da voz na poesia (cf. 

ZUMTHOR, 2010). Segundo Cláudia Matos (MATOS, 2010, p. 95), a poesia fonética “seria o 

conjunto de propostas inovadoras as quais, na primeira metade do século XX, exploraram as 

possibilidades do aparelho fonador humano, as sonoridades do idioma e da voz, abrangendo 

as várias vertentes do Futurismo e o Dadaísmo.”  Para Philadelpho Menezes (apud MATOS, 

                                                           
15 er habe immer etwas zu sagen gehabt, und er habe immer gewußt, daß man es so und so und so sagen könne; 

und so habe er sich nie darum mühen müssen, etwas zu sagen, wohl aber um die art und weise dieses sagens. 

denn in dem, was man zu sagen hat, gibt es keine alternative; aber für die art und weise, es zu sagen, gibt es eine 

unbestimmte zahl von möglichkeiten. es gibt dichter, die alles mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche 

weise. solches zu tun habe ihn nie gereizt; denn zu sagen gebe es schließlich nur eines; dieses aber immer 

wieder, und auf immer neue weise..  
16 Befreiend kamen diese neuartigen Gedichte im Mai 1957 auf mich zu wie neue Freunde. Hier begegneten 

einander einzelne, vereinzelte Wörter - wie Personen - und eröffneten einen Dialog [...] oder zeigten ihren 

Chemismus, indem sie, ihre Elemente nie geordnet, etwa unsinnig gewordene Ordnungen verhöhnten oder 

anderen erhellenden Schabernack trieben. Soviel konnte ich erkennen / erfühlen, dass die Konventionen außer 

Kraft waren und ein anarchisches Potential für den Moment der Rezeption lustvoll freigesetzt war. 
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2010, p. 96), “a diferença entre poesia sonora e poesia fonética será antes de recursos que de 

ideologia poética, e a tecnologia do som continuará o trabalho de desestabilização do discurso 

e da voz que a onomatopeia futurista e outros dispositivos já haviam começado”.   

 Jandl define ele próprio suas duas vertentes de experimentação poética que incluem o 

uso da voz: a Sprechgedicht (em português seria a ‘poesia fonética’) e a Lautgedicht (poesia 

sonora). A poesia fonética de Jandl seria aquela que é feita para ser lida em voz alta, que 

possui um apelo próprio para que o leitor a leia em voz alta e não em silêncio. Ele menciona 

ainda poemas que necessitam ser lidos em voz alta "para que seu sentido desabroche e nada se 

perca" (cf. JANDL, 1995, p. 23). Exemplos de Sprechgedicht  [poesia fonética], para ele, seriam 

bestiarium (JANDL, 1997, v. 2, p. 151)17, que, segundo ele, possuiria uma batida específica 

(beat), e chanson. Vemos, já na abertura do poema, como o poeta constrói essa "batida": com 

palavras dissílabas intercaladas com monossílabas, repetições de palavras (geh, liege, verbos 

no imperativo, que conferem um ritmo curto e seco), repetição de palavras apenas com a 

vogal "e", repetição das consoantes oclusivas "g" e "ck", etc.: 

 

  

bestiarium 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

au 

eise 

rauß 

weh 

zelle 

liege 

geh 

liege 

geh 

liege 

geh 

ecke 

liege 

geh 

ecke 

                                                           
17 Leitura pelo autor disponível em: http://mp3lee.com/pt/index.php?q=Ernst%20Jandl%20-%20Bestiarium). 

Acesso em 27 maio 2018.  

http://mp3lee.com/pt/index.php?q=Ernst%20Jandl%20-%20Bestiarium
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liege 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

ops ops 

s------------c------------h 

  

 O poema chanson [canção, em francês], também um ‘poema fonético’ (Sprechgedicht) 

segundo Jandl, do livro laut und luise, encontra-se no capítulo intitulado mit musik [com 

música] e é escrito em três línguas (alemão, francês e inglês). O poema não possui frases, 

apenas quatro substantivos, um em inglês, um em francês e dois em alemão, com seus 

respectivos artigos, formando estrofes de quatro versos e duas sílabas cada, todos com a 

tônica na segunda sílaba. Depois de três estrofes que invertem a ordem dos versos, aparece 

um refrão de três versos. Na segunda sequência de três estrofes, os artigos são trocados entre 

si, aparecendo combinações de artigo em uma língua com substantivo em outra. Após o 

segundo refrão, a fusão das línguas e das palavras é mais profunda: nenhum artigo e nenhuma 

palavra permanece reconhecível em nenhuma das três línguas. Intactos permanecem a 

estrutura de três estrofes de quatro versos, o ritmo, a acentuação e o refrão final, de três 

versos. O conteúdo semântico das palavras não parece ter uma conexão lógica, não há a 

delimitação de um cenário claro e específico, não há indícios de uma reflexão sobre um 

determinado tema (seria um poema de amor? um poema erótico? Estas são alusões possíveis, 

mas não necessariamente relevantes). O título do poema, chanson, remete ao estilo musical 

basicamente vocal surgido na França no período renascentista. De estrutura formal simples, 

geralmente breve e em compasso binário, a chanson era concebida para voz e 

acompanhamento musical (cf. VON WILPERT, 1989, p. 139-141). Um leitor menos atento, ou 

menos treinado, que não preste atenção ao título, à estrutura e à métrica, que se concentre 

apenas na superfície semântica, poderá achar o poema sem nexo, apenas uma lista de palavras 

aleatórias e posteriormente distorcidas. Quando Jandl, porém, em suas performances e 

audições, recita (seria melhor dizer “canta”?) o poema, a compreensão parece ser imediata, 

pois, com a realização sonora, o ritmo e a métrica perfeitos do texto – as regras do texto -

ficam evidentes para os ouvintes. Além disso, conforme esclarece Paul Zumthor, o conjunto 

de elementos envolvidos em uma performance são fundamentais para a comunicação: 

 

 

As regras da performance – com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o 

lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida a 

resposta do público – importam para a comunicação tanto ou ainda mais do 

que as regras textuais postas na obra na sequência das frases: destas, elas 
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engendram o contexto real e determinam finalmente o alcance. (ZUMTHOR, 

2014, 34)  

 

 

 Na gravação de 198218, Jandl anuncia inicialmente que apresentará alguns jogos de 

palavras do livro laut und luise e, após algumas risadas na platéia, provavelmente provocadas 

pelo anúncio do título do livro, que também é um trocadilho19, faz uma ressalva de que se 

trata de “jogos” (em alemão Spiele) e não de “brincadeiras” (em alemão Spielerei, que tem a 

conotação de algo leve, que não causa dificuldade, pueril, frívolo) e que a diferença é que 

jogos têm um objetivo e possuem regras, em contraposição a brincadeiras, que seriam mais 

livres e aleatórias.  

 

 

chanson 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 der bauch 

 

 the chair 

 die tür 

 l’amour 

 der bauch 

 

 der bauch 

 die tür 

 the chair 

 l’amour 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 

 le tür 

 d’amour 

 der chair 

 the bauch 

 
                                                           
18 O áudio usado como referência está disponível em: http://www.mediathek.at/atom/13CC4875-321-000D9-

00000BAC-13CB464A. Acesso em 7 fev. 2018.  
19 Laut em alemão significa alto, barulhento, ruidoso. O antônimo de laut é leise, que significa baixo, silencioso, 

quase inaudível. Jandl troca uma letra apenas, o “e” de leise por “u” e nos apresenta Luise, um nome próprio 

feminino, o nome de sua mãe.   

http://www.mediathek.at/atom/13CC4875-321-000D9-00000BAC-13CB464A
http://www.mediathek.at/atom/13CC4875-321-000D9-00000BAC-13CB464A
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 le chair 

 der tür 

 die bauch 

 th’amour 

 

 le bauch 

 th’amour 

 die chair 

 der tür 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 

 am’lour 

 tie dür 

 che thair 

 ber dauch 

 

 tie dair 

 che lauch 

 am thür 

 ber’dour 

 

 che dauch 

 am’thour 

 ber dür 

 tie lair 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 

 Legenda : chanson (francês) = canção      l’amour (francês) = o amor       

die tür (alemão) = a porta   the chair (inglês) = a cadeira    der bauch (alemão) = a barriga 

 

 Para Jandl, a poesia sonora é massa sonora, focada no ritmo e na sonoridade e não 

mais nas palavras (cf. JANDL, 1995, p. 35-36). Pode-se evocar aqui também a definição que 

Henri Chopin, poeta sonoro, dá para seus audiopoemas, que ele chamava de texto-som: “o 

termo texto-som caracteriza uma linguagem cujo elemento de sustentação é o som, em 

detrimento da sintaxe e da semântica” (apud. MATOS, 2010, p. 97). E Cláudia Matos 

complementa esta definição: [o texto-som] "pode apresentar palavras reconhecíveis ou 

simples fragmentos fonéticos. Mas não se confunde com música e canção, nas quais as alturas 
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e ritmo são pré-determinados. Nem com a poesia oral, que emprega a sintaxe padronizada e é 

escrita para ser lida em voz alta.” (MATOS, 2010, p. 97)  

 O poema schtzngrmm seria um exemplo típico de poesia sonora. Da palavra alemã 

Schützengraben, que significa “trincheira” em português, Jandl retira todas as vogais, e 

combina as consoantes restantes de forma a criar uma massa sonora que o leitor/ouvinte 

associa aos sons durante um bombardeio, claramente uma cena de guerra como poderia ser 

observada a partir de uma trincheira. Entretanto, é apenas com a realização sonora deste texto 

que se pode apreender este efeito de sentido. Um valor semântico convencional, apoiado na 

palavra, aparece de forma alusiva apenas no último verso: "t-tt", remetendo à palavra alemã 

tot, que significa “morto” em português.20 

 

schtzngrmm 

 

schtzngrmm 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

grrrmmmmm 

t-t-t-t 

s----------c----------h 

tzngrmm 

tzngrmm 

tzngrmm 

grrrmmmmm 

schtzn 

schtzn 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

                                                           
20 Jandl declamando schtzngrmm pode ser ouvido aqui: 

 https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_09_schtzngrmm.mp3  

 

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_09_schtzngrmm.mp3
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schtzngrmm 

schtzngrmm 

tssssssssssssss 

grrt 

grrrrrt 

grrrrrrrrrt 

scht 

scht 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

tzngrmm 

tzngrmm 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

scht 

scht 

scht 

schr 

grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

t-tt 

 

schtzngrmm = Schützengraben = trincheira  

t-tt = tot = morto    

 

 

1.6. A heruntergekommene Sprache ou a língua decaída 
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 A partir da segunda metade dos anos 1970, Jandl publica um ciclo de poemas nos 

quais usa uma sintaxe incompleta e fora das regras da gramática, com um vocabulário restrito 

e repetitivo, palavras simples, às vezes abreviadas e verbos no infinitivo, e chama esta 

linguagem de heruntergekommene Sprache (língua decaída). Mais uma vez, trata-se de uma 

crítica à linguagem rebuscada que, via de regra, está presente na poesia. Jandl queria quebrar 

um tabu e alçar ao poema um linguagem que estivesse até mesmo abaixo da linguagem 

cotidiana. Essa linguagem acabou sendo associada pela crítica à linguagem de estrangeiros 

que não dominam bem o idioma alemão (Ausländerdeutsch ou Gastarbeiterdeutsch21), e estes 

poemas chegaram a ser interpretados como se fossem um arremedo da fala de estrangeiros ou 

uma infantilização da linguagem. Segundo o próprio Jandl, porém, é possível associar esta 

linguagem à fala de pessoas que não tiveram acesso a um aprendizado sistemático do idioma 

alemão, mas não como deboche, e sim como forma de ver esta linguagem representada no 

poema, falando sobre temas que também não estariam no poema. Como se fosse uma 

ampliação e democratização da poesia. Além disso, ele defende que o erro linguístico é um 

sintoma do erro humano e pode perfeitamente se transformar em um recurso literário. (cf. 

JANDL, 1985, p. 33-34). 

 Nos capítulos 3 e 4 serão apresentadas traduções dos três primeiros livros do autor, 

todos eles anteriores à fase em que Jandl utiliza ativamente a heruntergekommene Sprache 

[língua decaída]. Veremos, porém, que a semente embrionária desta linguagem já se encontra 

nos livros iniciais de sua obra e que ela é fonte de dificuldades reais de tradução. Tanto do 

ponto de vista de reconstrução gramatical dessa linguagem, como, pricipalmente, do uso e 

significação de uma escrita fonética e com desvios da norma culta no contexto brasileiro. Há 

que se sistematizar os recursos da linguagem decaída possíveis de serem reconstruídos em 

português, mas, sobretudo, analisar os eventuais desvios, conotações e consequências para a 

recepção da obra de Ernst Jandl no contexto brasileiro. Um pequeno exemplo do que aqui 

expus pode ser visto na tradução e comentários ao poema "olh nos olh", apresentado no 

capítulo 3. 

 

 1.6.1 Die bearbeitung der mütze [O alargamento do gorro] (1978) 

  

                                                           
21 Ausländerdeutsch [alemão de estrangeiro] é um termo pejorativo que se refere à fala de estrangeiros com 

poucos conhecimentos linguísticos do alemão. Gastarbeiterdeutsch [alemão dos trabalhadores imigrantes] 

refere-se também ao pouco domínio do idioma, mas ressalta a condição de serem trabalhadores imigrantes.    
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 Este livro é considerado uma virada importante na obra de Jandl, pois introduz de 

forma sistemática um novo princípio poético, justamente a língua decaída. Jandl esclarece: 

  
trata-se de um ciclo de poemas cuja linguagem, em oposição a toda poesia 

convencional, se situa abaixo da linguagem cotidiana. é a linguagem de 

pessoas que necessitam falar alemão sem que jamais tenham aprendido 

sistematicamente a lingua. alguns chamam de língua dos Gastarbeiter, 

considerando a poesia, eu a chamo de língua decaída. (Karl Riha, in 

SCHMIDT-DENGLER, 1982, p. 47.)  

 

 

 Um exemplo clássico desta língua decaída é o seguinte poema: 

 

 
von einen sprachen22 

 

 

schreiben und reden in einen heruntergekommenen sprachen 

sein ein demonstrieren, sein ein es zeigen, wie weit 

es gekommen sein mit einen solchenen: seinen mistigen 

leben er nun nehmen auf den schaufeln von worten 

und es demonstrieren als einen den stinkigen haufen 

denen es seien. es nicht mehr geben einen beschönigen 

nichts mehr verstellungen. oder sein worten, auch stinkigen 

auch heruntergekommenen sprachen – worten in jedenen fallen 

einen masken vor den wahren gesichten denen zerfressenen 

haben den aussatz. das sein ein fragen, einen tötenen. 

 

 

A ordem dos componentes na frase é totalmente alterada. O sujeito pode aparecer em 

lugares inesperados, flexão e regência dos substantivos sofrem alterações, os verbos estão 

conjugados “erroneamente” ou mantidos no infinitivo. Sobre este livro, Jandl afirma em seu 

comentário do autor: “Aqui aparecem as tendências antigramaticais do autor (o que neste caso 

equivale a dizer tendências anarquistas)”(JANDL, 1997, v. 7, p. 210). E continua, 

reafirmando seu espírito crítico e a renovação da experimentação poética que perpassa toda a 

sua sua obra: “Doze anos depois do lançamento de laut und luise, o mote é: se não se pode 

mais alargar a cabeça, então que se alargue, pelo menos, o gorro”. (JANDL, 1997, v. 7, p. 

210)  

 

 

 

 
                                                           
22 JANDL, 1997, v. 2, p. 194. 
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2. PARÂMETROS TEÓRICOS PARA A PRÁTICA DA TRADUÇÃO 

 

2.1.  Tradução – prática e reflexão milenares 

 

 A prática tradutória é milenar e remonta a própria invenção da escrita. Logicamente a 

sua versão oral, o que hoje chamamos de interpretação, é certamente ainda mais antiga, porém 

menos documentada historicamente, pois não gerava nenhum tipo de materialidade que 

pudesse ser preservada e usada como documentação histórica. Já da tradução escrita tem-se 

registros que remontam o período da escrita cuneiforme dos sumérios (cerca de 3500 anos 

a.C.), a saber, tábuas de argila com listas de palavras em duas ou três outras línguas 

encontradas em escavações (cf. WOODSWORTH, 1998, p. 39). Os dicionários bilíngues de 

escrita cuneiforme de sumério e acádio datam, por exemplo, de 1800-1600 a.C. (cf. 

ALBRECHT, 1998, 30-31; HALLORAN, 2018). 

 A chamada Septuaginta, a tradução de textos do Antigo Testamento dos originais em 

hebraico e aramaico para o grego antigo, assim batizada por – diz a lenda – ter sido realizada 

em 72 dias, por 72 religiosos judeus que teriam produzido textos idênticos, foi iniciada no ano 

de 247 a.C. e estendeu-se até aproximadamente 100 d.C. Paulo Rónai chama este episódio da 

história da tradução de "anedota" e "história milagrosa", e refere-se a ele como sendo a falácia 

da tradução ideal, definida como aquela que possuiria equivalências absolutas. A ideia de uma 

tradução perfeita, sob "intervenção sobrenatural", duraria poucos séculos. São Jerônimo (c. 

347-420) viria a apontar erros de interpretação e imperfeições na Septuaginta (RÓNAI, 1987, 

p. 23-24). A tentativa de reconstrução dos textos selecionados para compor a Septuaginta e as 

revisões e adaptações pelas quais estas traduções passaram são objeto de estudos detalhados 

há séculos, seja por parte de estudiosos da tradução, de línguas antigas, do cânone bíblico e de 

correntes religiosas, sobretudo judaicas e cristãs. (Cf. SCHÖPFLIN, 2007; 

ZIEGERT/KREUZER, 2007). 

 Entre os registros de tradução mais famosos e mais antigos de que se tem notícia 

encontra-se a Pedra de Roseta, achada em 1799 no Egito. O fragmento de uma estela de pedra 

com inscrições revela um texto dividido em três parágrafos. O texto está escrito em três 

línguas e em dois sistemas de escrita diversos: o egípcio antigo com escrita hieroglífica, o 

demótico – escrita egípcia posterior aos hieróglifos – e em grego antigo. Trata-se de um 

decreto religioso promulgado em 196 a.C. Esta importante tradução de curiosas dimensões 

(112,3 centímetros de altura, 75,7 cm de largura e 24,8 cm de espessura, pesando 762 kg) foi 

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/die-autoreninnen/details/authors/author/carsten-ziegert/ch/0df58d40ac5a4acd941bf430fe132a28/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/die-autoreninnen/details/authors/author/siegfried-kreuzer/ch/5696224f8181025fdd29396ffa5f780d/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author
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fundamental para que o sistema de hieróglifos egípcios fosse decifrado e descrito. (Cf. 

PARKINSON/DIFFIE, 1999, p. 28-30).  

 Documento de natureza semelhante é o Decreto de Canopo, datado de 238 a.C. Trata-

se também de um fragmento de uma estela de pedra com inscrição de textos nos mesmos três 

idiomas e sistemas de escrita que a Pedra de Roseta, e o conteúdo é uma alteração no 

calendário egípcio. Estes dois documentos dos primórdios da prática tradutória podem ser 

vistos, respectivamente, no Museu Britânico e no Museu do Cairo.   

 Por volta de 240 a.C. surge a primeira versão latina da Odisseia, modelo absoluto de 

poesia épica que viria a influenciar a literatura latina e toda a literatura ocidental. A partir 

deste fato, acaba por desenvolver-se em Roma um período de intensa atividade tradutória, e 

ninguém menos do que o escritor, orador e filósofo Cícero (106-43 a.C.), os poetas Virgílio 

(70-19 a.C.) e Horácio (65-8 a.C.) e o orador e professor de retórica Quintiliano (35- c. 95  

d.C.) estiveram à frente de uma produtiva fase de traduções da literatura grega para o latim 

durante o período conhecido como Antiguidade Clássica (WOODSWORTH, 1998, p. 39). 

Sobre a motivação para essa onda tradutória e a função destas traduções na Roma antiga, 

Judith Woodsworth esclarece (1998, p. 39): "Eles queriam, com suas traduções, ampliar a já 

próspera literatura latina com modelos dos autores gregos que eles apreciavam. [...] Eles se 

apropriavam da literatura traduzida para superá-la e dominá-la"23, complementa ela. A função 

da literatura traduzida na cultura de chegada – aqui descrita como ampliação do cânone e 

como fonte de inspiração para os autores da cultura/literatura de chegada – e a postura do 

tradutor diante do original – por ela descrita como "apropriação", "superação" e "dominação" 

– são questões fundamentais nos estudos sobre Tradução ao longo dos séculos e são também 

questões fundamentais no presente trabalho. Quanto à primeira questão, relativa à função da 

literatura traduzida na cultura de chegada, ainda estamos – com os clássicos – ampliando o 

cânone da literatura existente na língua de chegada, e também, para dizer com Walter 

Benjamin (em seu renomado ensaio "A Tarefa do Tradutor"), concedendo uma sobrevida ao 

original, dando ao original "um desenvolvimento último, mais amplo e sempre renovado." 

(BENJAMIN, 2018, p. 90). A segunda questão, sobre a postura do tradutor diante do original, 

foi e continua sendo mais controversa ao longo dos séculos. Veremos sobre este tema, entre 

outras, a postura dos estudiosos da chamada Manipulation School.            

 A figura mais emblemática da história da tradução, porém, talvez seja Jerônimo, 

canonizado desde o século VIII e reconhecido por católicos, ortodoxos e anglicanos como 

                                                           
23 Tradução do original em alemão de minha autoria. 
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santo e, por isso, também chamado de São Jerônimo. Não por acaso designado como 

padroeiro dos tradutores, Jerônimo (c. 347-420, a data de nascimento é imprecisa) é o tradutor 

da Vulgata, a primeira Bíblia em latim reconhecida como autêntica (embora tal 

reconhecimento tenha vindo muitos séculos depois de realizada a tradução). O trabalho de 

tradução e de revisão dos textos latinos que já haviam sido traduzidos foi encomendado pelo 

Papa Dâmaso I por volta do ano de 382 com o propósito (ou "escopo", como a Skopostheorie 

viria a definir nos anos 1980) de tornar estes textos mais exatos, completos e de mais fácil 

compreensão – por ser utilizado um latim cotidiano – do que as versões anteriores. Jerônimo 

traduziu o Antigo Testamento diretamente do hebraico, pela primeira vez, depois de tê-lo 

vertido a partir do grego usando a Septuaginta como original. O Novo Testamento foi 

traduzido do original grego e foram revisadas e refeitas as traduções já existentes dos textos 

bíblicos para o latim, a chamada Vetus Latina. Com a morte do Papa  Dâmaso I, Jerônimo foi 

perseguido e por fim banido de Roma. Sua tradução também não foi imediatamente bem 

aceita pela igreja. Apenas em 1546, mais de 1000 anos mais tarde, o Concílio de Trento fixou, 

a partir de vários textos existentes, o que seria a versão oficial da Vulgata e confirmou seu 

status de Bíblia oficial da igreja. (Cf. ALBRECHT, 1998, p. 53-61; WOODSWORTH, 1998, 

p. 39-40).    

 A Idade Média também seria marcada por importantes ondas tradutórias e centros de 

estudos e de realização de traduções. Assim como, por volta de 300 a.C. e até o século IV 

d.C., Alexandria havia sido um polo fundamental de cultura, conhecimento e contato entre a 

Europa e o Oriente também no que tange à tradução, nos séculos IX e X, Bagdá e seus 

estudiosos irão exercer um papel fundamental na preservação, criação e transferência de 

conhecimentos científicos e filosóficos, também via tradução, para o mundo árabe. São desta 

época várias traduções de obras da Antiguidade grega para o árabe (Cf. WOODSWORTH, 

1998, 40). 

 O complexo cultural de Alexandria, portanto, ia muito além da renomada biblioteca, 

englobando museu, arquivo, centro de estudos e pesquisas nas áreas de história, filosofia, 

matemática, astronomia, medicina, religião, artes e literatura. Tradutores e copistas faziam 

parte do quadro permanente da biblioteca (cf. FERREIRA, 2016, p. 2). Com a expansão da 

religião islâmica, as cidades de Damasco e Bagdá assumem o lugar como importantes centros 

culturais, e em Bagdá surgiria, então, nos moldes de Alexandria, a Casa da Sabedoria, onde a 

tradução também desempenharia um papel fundamental, inclusive possibilitando mais tarde o 

resgate para a Europa de muitas obras dos gregos e egípcios, via tradução do árabe para o 

latim, antes mesmo que os originais gregos fossem então localizados (cf. ALBRECHT, 1998, 
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p. 31). Ferreira (2016) ressalta a importância e a abrangência histórica desta instituição e do 

papel que a tradução nela representava: 

 

A Casa da Sabedoria passa a ser um centro vivo da convergência e diálogo 

do saber científico, cultural e humanístico, e iria permanecer até a sua 

destruição pelos Mongóis no século XIII. A humanidade tinha assim um 

novo local para a preservação, a transmissão e a tradução dos escritos 

importantes. (FERREIRA, 2016,  p. 5). 

 

 O papel da tradução nesta instituição, como transmissão e ampliação do 

conhecimento, quer seja ele científico, filosófico, tecnológico ou estético – como no caso das 

traduções literárias – e a importância deste centro tanto para a manutenção das traduções já 

existentes como para uma produção constante e sistemática de novas obras traduzidas também 

foi destacado por Prenda (2014):    

 

 

A Casa da Sabedoria surgiu com a função de acomodar a vasta escala de 

trabalhos de tradução e cópias, além de guardar o volume crescente de textos 

persas, sânscritos e gregos. [...] Ao longo do tempo, a Casa da Sabedoria 

ampliou seu espaço abrangendo escritórios de traduções, uma biblioteca e 

repositório de livros [...]. Contava também com uma academia de eruditos e 

intelectuais das mais diversas partes do  Império Árabe. (PRENDA, 2014, p. 

4). 

 

 Voltando o olhar novamente para o território europeu, encontramos, nos séculos XII e 

XIII, a chamada Escola de Toledo, ou Escola de Tradutores de Toledo, que teve um papel 

decisivo para o desenvolvimento da ciência e da cultura na Idade Média na Europa, sendo 

responsável pela tradução de inúmeros textos de várias áreas do conhecimento dos idiomas 

árabe e hebraico para o latim e para o castelhano, incluindo a filosofia de Aristóteles e muito 

do legado científico e filosófico da antiguidade24. (Cf. ALBRECHT, 1998, p. 31; 

WOODSWORTH, 1998, p. 40-41). 

 

2.2. Delimitando o original 

  

 As reflexões, autorreflexões e investigações teóricas sobre a prática tradutória, a partir 

de perspectivas diversas, sejam elas de abordagem mais filológica, mais filosófica ou mais 

                                                           
24 Uma documentação completa da bibliografia existente sobre a Escola de Tradutores de Toledo bem como das 

traduções que lá foram realizadas e dos tradutores responsáveis encontra-se disponível em: 

http://www.larramendi.es/traductores_toledo/i18n/micrositios/inicio.do e em 

http://escueladetraductores.uclm.es/files/2017/02/Bibliograf%C3%ADa-recopilada-por-la-Real-

Fundaci%C3%B3n-de-Toledo.pdf. Acesso em 5 out. 2018.     

http://www.larramendi.es/traductores_toledo/i18n/micrositios/inicio.do
http://escueladetraductores.uclm.es/files/2017/02/Bibliograf%C3%ADa-recopilada-por-la-Real-Fundaci%C3%B3n-de-Toledo.pdf
http://escueladetraductores.uclm.es/files/2017/02/Bibliograf%C3%ADa-recopilada-por-la-Real-Fundaci%C3%B3n-de-Toledo.pdf


36 

ética, por exemplo, também são milenares. No breve panorama histórico acima exposto, 

podemos constatar e acessar várias questões teóricas sobre a prática tradutória que já foram 

abordadas, a seu modo e a seu tempo, e que continuam relevantes até o presente. Uma destas 

questões é o acesso e a delimitação do original.  

 A própria existência do original ou o recorte do que será considerado original foram 

questões fundamentais para a tradução dos textos que passaram a integrar o Antigo 

Testamento (no caso da Septuaginta) e o Novo Testamento (no caso da Vulgata). Cada um 

dos textos incorporados à tradução foi, à época, objeto de longas pesquisas em relação à 

autenticidade e à existência de diferentes versões. 

 Entre os inúmeros escritos de São Jerônimo encontram-se introduções explicativas 

sobre os textos traduzidos, prólogos sobre alguns livros bíblicos, comentários sobre suas 

próprias escolhas e dilemas durante a tradução, comentários sobre a responsabilidade da tarefa 

a ele conferida, sobre a autenticidade dos originais e a terminologia que ele deveria adotar. Há 

registro de cerca de 120 cartas escritas por ele, por exemplo para o Papa Dâmaso, o iniciador 

da tradução da Bíblia25. Várias cartas apresentam o que se poderia chamar de sua teoria de 

tradução (cf. MARTINS, 2018). Em uma delas em particular, ele defende a tradução dos 

textos bíblicos diretamente a partir dos originais em hebraico (e não a partir da tradução para 

o grego da Septuaginta, o que ele já havia feito) e argumenta que isso conferiria maior 

acuidade aos textos traduzidos, uma vez que os copistas poderiam ter adulterado alguns textos 

ou transcrito alguns nomes do hebraico de forma errônea (MARTINS, 2018, p. 186). Furlan 

afirma que "São Jerônimo põe a atenção no texto de partida, no original", diferentemente dos 

romanos, que priorizavam o texto de chegada. Para Jerônimo, o tradutor deve buscar 

"preservar o sentido textual, a ueritas, e [... usar] a retórica somente para a manutenção do 

sentido no texto de chegada" (FURLAN, 2003, p 14). 

 Igualmente, quando as obras de Aristóteles foram traduzidas do árabe para o latim, 

pela Escola de Toledo, os originais gregos não apenas não estavam disponíveis naquela região 

da Europa como nem eram ainda conhecidos naquele contexto. 

 Até hoje, as traduções da Bíblia, que é o livro mais traduzido do mundo – a United 

Bible Societies registra que 3324 idiomas possuem uma tradução completa ou parcial da 

Bíblia26 –, são cercadas de questionamentos a respeito do que foi considerado como texto 

                                                           
25 Uma das cartas endereçadas ao Papa Dâmaso, justamente abordando os temas acima mencionados,  está 

disponível em: https://de.scribd.com/document/354630180/Carta-de-Sao-Jeronimo-Ao-Papa-Damaso-Parte-i-II-

e-III-Traduzida. Acesso em 9 out. 2018. 
26 Dados referentes a 2017, conforme o Global Scripture Access Report 2017. Disponível em: https://www.die-

bibel.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Bibel/GSAR2017__Englisch.pdf , p. 4. Acesso em 10 out. 2018.    

https://de.scribd.com/document/354630180/Carta-de-Sao-Jeronimo-Ao-Papa-Damaso-Parte-i-II-e-III-Traduzida
https://de.scribd.com/document/354630180/Carta-de-Sao-Jeronimo-Ao-Papa-Damaso-Parte-i-II-e-III-Traduzida
https://www.die-bibel.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Bibel/GSAR2017__Englisch.pdf
https://www.die-bibel.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Bibel/GSAR2017__Englisch.pdf
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original e serviu de base das traduções (muitas vezes eles mesmos já traduções) e de reflexões 

sobre etimologia, sobre diferenças culturais, limites de estruturas linguísticas e abrangência do 

léxico entre as línguas envolvidas, defasagem temporal e cultural entre o período de 

surgimento dos textos originais e de realização das traduções, evolução semântica dos idiomas 

envolvidos, interpretações e adaptações possíveis e necessárias, entre outras.  

 A delimitação do que será considerado original permanece relevante não apenas em 

casos extremos, como dos escritos sagrados e de textos antigos dos quais só existam 

fragmentos, mas também em casos em que não se tenha acesso ao original, seja por questões 

históricas, geográficas, políticas, logísticas, ou que não se tenha acesso a uma pessoa que 

possa traduzir diretamente do original, como acontece com línguas consideradas muito raras. 

 Obras literárias que tiveram edições diversas, às vezes com alterações significativas de 

conteúdo, igualmente podem ser investigadas da perspectiva de delimitação do original. Um 

livro fragmentário como "O Livro do Desassossego", de Bernardo Soares (um dos 

heterônimos de Fernando Pessoa), cuja primeira edição em português data de 1913, é alvo 

permanente de pesquisa sobre a estrutura e organização dos fragmentos e já teve, por este 

motivo, diversas edições do original e edições variadas traduzidas para o alemão. Em 2003, a 

editora Amman Verlag, de Zurique, apresenta a mais recente edição de Das Buch der Unruhe, 

traduzido para o alemão, com o seguinte texto na quarta capa: 

 

 

[...] O Livro do Desassossego pertence há muito ao cânone da literatura 

mundial, portanto pode-se considerar um presente inesperado que existam 

agora 280 novas páginas desta obra. Ampliada em quase o dobro, a nova 

edição teve a ordem dos textos completamente alterada em decorrência dos 

novos textos encontrados. Esta grande obra da literatura europeia é 

apresentada pela primeira vez em versão completa, parcialmente revisada e 

parcialmente traduzida pela primeira vez.27 (PESSOA, 2003)  
 

 

 Este pequeno texto ressalta a significativa mudança tanto no tamanho quanto na 

estrutura – com a reordenação dos fragmentos – que a edição alemã de 2003, feita pela editora 

Amman Verlag, registra em relação ao que havia sido considerado como original para a 

edição anterior, publicada pela mesma editora.  

 Qualquer seleção ou recorte na obra de um autor para fins de tradução, como a que 

ocorre no presente trabalho, poderia tornar-se objeto de uma análise sob a ótica da delimitação 

                                                           
27 Tradução minha do original: "[...] Längst gehört "Das Buch der Unruhe" zum Kanon der Weltliteratur, und 

man darf es als unerwartetes Geschenk empfinden, daß nun weitere 280 Seiten dieses Werks vorliegen. Um gut 

die Hälfte erweitert ist die Neuausgabe, deren Textabfolge auf Grundlage der neu gefundenen Texte eine 

gänzlich neue Anordnung erfahren hat. Ein Hauptwerk der europäischen Literatur erscheint somit erstmals 

vollständig, teils in überarbeiteter und teils in neuer Übersetzung." (PESSOA, 2003, quarta capa). 
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do original, ou dos originais. Pode-se pensar esta delimitação de uma perspectiva mais ampla, 

seguindo critérios literários baseados na crítica e recepção do autor em seu meio literário de 

origem e prever em que medida a escolha dos poemas que irão compor a obra traduzida deste 

autor no novo contexto da cultura de chegada poderá influenciar a recepção e imagem deste 

autor na cultura de chegada. Pode-se considerar quem realiza a escolha, numa abordagem 

mais sociológica (se a tradutora, a organizadora ou a editora da obra), ou privilegiar uma 

abordagem mais filológica, temática ou cronológica, por exemplo. Pode-se levar em conta 

também elementos da crítica genética, optando por considerar a simultaneidade da produção 

dos poemas e de outras atividades criativas do autor aqui tratado, como a produção de outros 

gêneros literários ou suas performances poéticas. Ou pode-se também delimitar o corpus de 

originais sob a perspectiva da possibilidade e dos limites de traduzibilidade. Justamente estes 

dois últimos foram os critérios de escolha aqui adotados, já mencionados anteriormente, e 

comentados especificamente nos capítulos 3 e 4 do presente trabalho. 

 

 

2.3. O conceito de patronage, a Manipulation School e os Estudos Descritivos da 

       Tradução  

  

 A importância e as implicações do "patrocínio", ou iniciativa, da tradução, muito 

evidente nos exemplos históricos acima apresentados – como as traduções encomendadas e 

realizadas, em parte sob a proteção do Papa Dâmaso I, do que viria a ser a Vulgata, ou dentro 

de instituições como o complexo cultural de Alexandria, a Casa da Sabedoria ou a Escola de 

Toledo –, viriam a ser desenvolvidas sobretudo por André Lefevere através do conceito de 

patronage.  

 Lefevere argumenta que as traduções surgem dentro de um sistema de poder e sob 

uma visão de mundo, ou ideologia, estabelecida pelos "patronos", que podem ser pessoas ou 

instituições, que encomendam e/ou bancam as traduções e que "podem promover ou impedir a 

leitura, a escrita e a reescrita da literatura" (LEFEVERE, 1992, p. 15), (cf. HERMANS, 1998, 

p. 99; SNELL-HORNBY, 2006, 47-50; SHUPING, 2013, p. 57). Essa abordagem, de cunho 

sociocultural, analisa a tradução, por um lado, como processo entre sistemas sociais e 

literários e, por outro, como novo objeto (produto) inserido no sistema literário, ou no 

conjunto de textos, da língua alvo e determinado pelas condições históricas e culturais em que 

foi produzido. Ou seja, o fenômeno tradutório é observado retrospectivamente de uma 

"perspectiva descritiva, focada na língua/cultura alvo, funcional e sistêmica" (HERMANS, 
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1998, p. 97; HERMANS, 1985, p. 10-11 apud SNELL-HORNBY, 2006, p. 49 ), como é 

característico da linha teórica que ficou conhecida nos Estudos de Tradução como 

Manipulation School.  

 Ora, a abordagem da Manipulation School, apesar de ter seu foco de interesse 

sobretudo na tradução literária, por ser histórica, descritiva, focada em estudos de caso e na 

interação do texto traduzido em seu novo contexto –  o que pressupõe uma recepção da obra 

traduzida – é absolutamente inapropriada para nortear a produção reflexiva de um corpus 

traduzido, o que realizamos neste presente trabalho. A natureza não prescritiva, o 

distanciamento dos aspectos linguísticos da tradução e, portanto, o distanciamento de aspectos 

focados na prática tradutória, sustentados por esta linha teórica, agregam-se aos já 

mencionados elementos que a tornam menos proveitosa para nortear e legitimar as decisões 

do tradutor durante o processo tradutório, sobretudo de poemas que se valem justamente de 

possíveis jogos linguísticos, como se vê na obra de Ernst Jandl. Lefevere (1992) chega a 

afirmar, de forma bastante polêmica, que a língua é o fator menos importante na tradução 

(apud HERMANS, 1998, p. 98). Hermans registra como uma lacuna da abordagem descritiva 

precisamente que ela não ofereça um padrão de "microanálise comparativa entre o texto de 

partida e o texto de chegada" (HERMANS, 1998, p. 99). 

 Sob alguns aspectos, porém, os Estudos Descritivos da Tradução e a Skopostheorie, a 

mais conhecida das teorias funcionalistas, se assemelham. Em comum ambos têm a ênfase 

nos aspectos funcionais do texto traduzido e no texto como produto na cultura de chegada, 

bem como no fato de considerarem "o texto como uma gestalt, uma estrutura 

multidimensional que é mais do que a mera soma das palavras e estruturas individuais que o 

compõem"28 (SNELL-HORNBY, 1996, p. 146). Coincidentemente Vermeer e Toury 

desenvolvem praticamente simultaneamente os princípios destas abordagens com foco na 

cultura de chegada no final dos anos 1970 (TOURY, 1995, p. 25). Os Estudos Descritivos da 

Tradução, porém, diferentemente da abordagem funcionalista, não têm nenhum interesse em 

postular critérios para uma avaliação crítica do produto que resulta do processo tradutório, 

isto é, o próprio texto traduzido, e nem assumem prioritariamente um papel na sistematização 

do fazer tradutório que pudesse estabelecer critérios norteadores para futuras traduções, 

enriquecendo o aspecto prático e didático da tradução. Consideram o produto do processo 

tradutório meramente como "um fenômeno histórico e cultural" (HERMANS, 1998, p. 97), 

com todos os erros e fraquezas que este novo texto possui, sem juízo de valor. Hermans 

                                                           
28 Tradução minha do original: [...] the text, as a gestalt, a multi-dimensional structure which is more then the 

mere sum of the individual words and structures of which it consists.    
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afirma que "entre os representantes dos Estudos Descritivos da Tradução praticamente não há 

interesse em questões da crítica de tradução ou da formação de tradutores." (HERMANS, 

1998, p. 96).    

 Os seguidores da Manipulation School aceitam como tradução (no sentido de 'produto 

resultante do processo tradutório') qualquer texto que tenha sido historicamente produzido, 

publicado e recebido como uma tradução, sem questionar necessariamente se as relações 

intrínsecas do texto foram de alguma forma mantidas ou não (cf. TOURY apud HERMANS, 

1998, p. 97-98). Os funcionalistas, ao contrário, estabelecem critérios de avaliação das 

traduções e parâmetros de "adequação", termo cunhado por Katharina Reiss e Hans Vermeer 

(1991) para descrever a relação de semelhança (anteriormente e por alguns autores ainda 

chamada de "equivalência") entre o original e a tradução.      

 A função da tradução para os descritivistas é observada exclusivamente do ponto de 

vista da cultura de chegada. Hermans resume o foco desta abordagem da seguinte forma: 

 

Portanto, o pesquisador irá primeiro focar em quais textos são selecionados 

para tradução na cultura alvo, como, por quem e para qual finalidade eles 

são traduzidos, como as traduções são recebidas e de que maneira a 

tradução se insere em outras formas de produção de texto, etc. (HERMANS, 

1998, p. 97, grifo meu)29. 

 

 Segundo esta linha de pesquisa, o texto de partida sozinho não oferece informações 

suficientes para a realização da tradução e para a forma que o texto traduzido irá adquirir. As 

forças que atuarão sobre o texto, e definirão a forma de traduzir, e as decisões tomadas dentro 

do texto ao ser traduzido são de outra natureza que não linguística. A Teoria dos 

Polissistemas, desenvolvida por Even-Zohar, descreve estas forças atuantes sobre a tradução 

como sendo basicamente uma polarização entre sistemas culturais e literários (e 

consequentemente econômicos) centrais e periféricos, entre funções inovadoras ou 

conservadoras da literatura e entre formas de literatura canônicas ou não canônicas 

(HERMANS, 1998, p. 96-100; PRUNČ, 2003, p. 226-236, especialmente 232-234.).       

 Os dois textos, o texto de partida e o texto de chegada, passam a ser equivalentes a 

partir do momento em que são simplesmente declarados e aceitos, em uma determinada 

cultura e em uma determinada época, como "original" e "tradução". Com isso, o conceito de 

                                                           
29 Tradução minha do original: Daher wird der Forscher sein Interesse zunächst darauf richten, welche Texte in 

der Zielkultur zur Übersetzung ausgewählt werden, wie, von wem und zu welchem Zweck sie übersetzt werden, 

wie die Übersetzungen rezipiert werden und in welcher Art und Weise sich die Übersetzung in andere Formen 

der Textproduktion einfügt usw.    
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equivalência, que permeou durante séculos as questões relacionadas à tradução, passa a não 

fazer mais sentido. As soluções tradutórias seriam então pautadas pelas normas tradutórias 

existentes e aceitas na cultura de chegada naquele momento histórico, e o foco da 

investigação seria a descrição do fenômeno tradutório do ponto de vista transcultural e 

histórico, o que em nada, ou muito pouco, contribui para uma reflexão sobre o processo 

tradutório a nível linguístico. Existem algumas aplicações da abordagem descritiva à didática 

da tradução, mas outras abordagens, por exemplo a funcionalista, são muito mais produtivas 

na sistematização de procedimentos tradutórios (cf. TOURY, 1995, p. 25), pois contribuem 

tanto para o processo de tomada de decisões do tradutor, ou seja, para a prática tradutória, 

como estabelecem critérios para a crítica e o ensino da tradução.     

 

 

2.4. Mapeando os Estudos da Tradução  

 

 As reflexões de Cícero e Horácio acerca da tradução são as referências mais antigas de 

"teoria de tradução" de que se tem registro no Ocidente. Datam daquele tempo as discussões 

sobre tradução literal ou tradução livre, dicotomia que viria a ser muito produtiva ao longo da 

história e que ainda está muito presente nas discussões atuais.  

 Em seu texto De oratore, Cícero defende a tradução livre e a introdução de novas 

palavras ou expressões na língua de chegada. Horácio, em seu texto Ars Poetica, alerta para 

os perigos da tradução literal, recomendando a tradução do sentido (cf. WOODSWORTH, 

1998, p. 39). Toda a história da teorização sobre tradução, sobretudo sobre a tradução 

literária, registra reiteradamente justamente esta questão: se a tradução deve ser mais livre ou 

mais literal, se deve forçar a língua de chegada ou se moldar a ela, se o tradutor deve levar o 

leitor da tradução até o original ou trazer o original para o leitor da tradução, se deve causar 

estranhamento ou parecer ter sido escrita na língua de chegada.  

 Essa dualidade, recorrente desde Cícero, perpassa as reflexões de São Jerônimo, de 

Martin Luther, de Friedrich Schleiermacher e de Ortega y Gasset, por exemplo. Mais 

recentemente, a oposição entre dois tipos de tradução ou de abordagem tradutória é ainda 

desenvolvida em diversas teorias e sob variados conceitos que possuem alguma semelhança 

entre si. Christiane Nord desenvolve os conceitos de tradução filológica e exoticizante e de 

tradução documental e instrumental. Venuti propõe os termos 'tradução domesticadora' e 

'estrangeirizante'. Juliane House diferencia tipos de tradução como overt e covert. Jiří Levý 
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apresenta dois métodos de tradução, denominados respectivamente de 'método ilusionista' e 

'método anti-ilusionista'.  

  Ao longo da história, há também muitos registros de ideias sobre tradução e seus 

problemas em comentários de tradutores sobre as próprias traduções, em prefácios ou 

posfácios, em textos paralelos ou notas de rodapé, com reflexões sobre os principais desafios 

do texto, sobre diferenças sintáticas ou lexicais entre as línguas envolvidas, relatos sobre 

procedimentos adotados e conselhos para futuros tradutores. Ou seja, a tradução refletida por 

quem traduz. Até hoje a complexa atividade tradutória é objeto de estudos e investigações a 

partir de áreas tão distintas como a hermenêutica, filosofia da linguagem, teoria do 

conhecimento, linguística, filologia, psicolinguística, estudos literários, literatura comparada, 

estudos culturais, pragmática, entre outras.  

 O termo Estudos de Tradução (Translation Studies), porém, foi proposto apenas em 

1972 por James S. Holmes em uma palestra intitulada "The Name and Nature of Translation 

Studies", proferida em Copenhagem na sessão de Tradução do III Congresso International de 

Linguística Aplicada. Nesta palestra, Holmes esboçaria um mapa da nova disciplina, 

dividindo os Estudos de Tradução em: estudos teóricos, estudos descritivos e estudos 

aplicados. Os estudos teóricos e descritivos ele chamou de "puros". Os estudos teóricos 

estariam divididos em gerais e parciais, e os parciais dividiriam-se em seis segmentos: os que 

se restringiriam ao meio, à área, ao nível, ao tipo de texto, à época e a problemas específicos 

da tradução. Os estudos descritivos, por sua vez, estariam focados no produto, no processo ou 

na função da tradução. E os estudos aplicados focariam na formação de tradutores, nas 

ferramentas de auxílio à tradução e na crítica de tradução. Snell-Hornby (2006, p. 40-46) 

apresenta uma análise pormenorizada do mapa proposto por Holmes, detalhando os objetos de 

estudo de cada segmento, bem como os autores que se destacaram em cada área. Prunč (2003, 

p. 227-229) também dedica algumas páginas ao legado de Holmes. E Toury (1995, p. 9-10) 

parte do mapa proposto por Holmes para apresentar as novas relações que se estabeleceram 

nos Estudos de Tradução.30 

 Snell-Hornby é categórica ao afirmar que a Skopostheorie, de Hans Vermeer e 

Katharina Reiss, "merece uma posição central" como teoria geral de tradução, na classificação 

de Estudos Puros, Teóricos, Gerais proposta por Holmes (SNELL-HORNBY, 2006, p. 43).  

Snell-Hornby ressalta ainda a postura progressista, revolucionária até, da obra de Holmes, por 

sugerir, por exemplo, a substituição do termo 'equivalência' por "uma rede de 

                                                           
30 Os principais artigos de James S Holmes encontram-se reunidos na obra Translated! Papers on Literary 

Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi, 1988. 
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correspondências ou congruências ("correspondences, or matchings") (HOLMES, 1988, p. 

101, apud SNELL-HORNBY, 2006, p. 44), o que antecipou o conceito de 'coerência 

intertextual', desenvolvido posteriormente por Vermeer. Este conceito afasta o olhar do 

tradutor do nível da sentença, fazendo-o passar a pensar a tradução a nível de comunicação e a 

nível de texto, antecipando a Skopostheorie. 

 

 

2.5. Funcionalismo e tradução literária 

 

 Mas ainda muito antes da Skopostheorie, em seu livro Uměni překladu, publicado em 

1963 em Praga (a tradução alemã surgiu em 1969 sob o título Die literarische Übersetzung. 

Theorie einer Kunstgattung – A tradução literária. Teoria de um gênero artístico), Jiří Levý já 

considerava a perspectiva funcional da teoria e da prática de tradução literária como a mais 

produtiva. Especificamente aquela que investiga "[…] qual função comunicativa possuem os 

elementos linguísticos [do original] isoladamente e que meios linguísticos na própria língua 

materna podem cumprir a mesma função"31 (LEVÝ, 1969, p. 21). Segundo Levý, já em 1913, 

Vilém Mathesius, que viria a ser cofundador do Círculo Linguístico de Praga, definia uma 

abordagem funcionalista da tradução, na qual a manutenção do efeito global do texto tem 

prioridade sobre elementos constitutivos do ponto de vista meramente linguístico: 

  

[…] a verdadeira base da tradução é o esforço para atingir um 

resultado artístico, mesmo que com meios diferentes dos do original. 

[...] frequentemente os mesmos – ou quase os mesmos – meios 

causam efeitos diversos. O princípio de que a igualdade de resultados 

artísticos é mais importante do que a igualdade de meios artísticos 

revela-se como significativo, principalmente na tradução de poesia32. 

(MATHESIUS apud LEVÝ, 1969, p. 21). 

 

 

 Talvez esta fosse a primeira vez que se justificava a substituição de elementos 

linguísticos semelhantes por recursos linguísticos eventualmente menos semelhantes a fim de 

se contemplar um efeito artístico ou literário global presente no original, ou seja, uma 

                                                           
31 Tradução minha para: "[...] welche Mitteilungsfunktion die einzelnen sprachlichen Elemente haben und 

welche sprachlichen Mittel in der eigenen Sprache die gleiche Funktion erfüllen können." LEVÝ, 1969, p. 20-

21.  
32 Tradução minha para: "[...] das eigentliche Fundament des Umdichtens ist das Bestreben, sei es auch mit 

anderen Mitteln als im Original, einen künstlerischen Effekt zu erzielen. […] oft erzielen die gleichen – oder 

annähernd die gleichen – Mittel unterschiedliche Wirkungen. Der Grundsatz, daß die Gleichheit der 

künstlerischen Effekte wichtiger ist als die Gleichheit der Kunstmittel, erweist sich vor allem beim Übersetzen 

von Poesie als bedeutungsvoll".  
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argumentação pragmática, focada no efeito da obra traduzida, mas com respaldo no original. 

Diferentemente do que ocorria com as chamadas "belas infieis", nas quais a intervenção do 

tradutor estaria simplesmente a serviço da língua e cultura de chegada, permitindo-se 

alterações significativas e alheias ao original (como supressão de parágrafos, capítulos e 

alteração de enredo), contanto que o resultado final se adequasse à estética da cultura de 

chegada e agradasse o leitor da tradução. 

 O próprio Roman Jakobson, em seu ensaio chamado Über das Übersetzen von Versen 

(Sobre a tradução de versos), de 1930, compara a estrutura, a função e o efeito do verso 

iâmbico russo e do verso iâmbico tcheco e conclui que, por serem utilizados de maneira 

totalmente distinta, não podem ser considerados equivalentes. A tradução de um pelo outro, 

apesar da forma idêntica, seria uma mera homonímia, pois teria função completamente 

diversa  (cf. JAKOBSON apud LEVIN, 2010, p. 95 e Levý, 1969, p. 21). O verso iâmbico 

russo é mais fluente e confortável do que o iâmbico tcheco, que exige um nível de 

manipulação linguística que o torna "excepcional, solene, cerimonioso"33 (JAKOBSON apud 

LEVIN, 2010, p. 95). Sobre a máxima aproximação entre original e tradução e a manutenção 

da função poética e do efeito estético na tradução literária, especificamente de poemas, 

Jakobson afirma, no mesmo ensaio: 

 

Portanto, quando traduzimos poesia russa em versos iâmbicos para o 

iambo em tcheco (ou ao contrário), trata-se de mera convenção e, de 

forma alguma, de uma aproximação ao original. Considero que nos 

aproximamos artisticamente ao máximo do original quando 

escolhemos, para a reprodução de uma obra poética em língua 

estrangeira, uma forma que, dentro das formas da poesia em questão,  

corresponda funcionalmente, e não exteriormente, à forma do original. 

(JAKOBSON apud LEVÝ, 1969, p.21)34. 

 

 

 A tentativa de definir a amplitude da responsabilidade do tradutor e de delimitar no 

que consiste a sua tarefa, dentro deste mesmo princípio de manutenção da função e do efeito 

do original como um todo, como um sistema, foi expressa pelo teórico polonês Zenon 

                                                           
33 Tradução minha para: "außergewöhnlich, feierlich, zeremoniell". 
34 Tradução minha do original: "Wenn also eine russische jambische Dichtung in tschechische Jamben übersetzt 

wird (oder umgekehrt), so ist dies bloße Konvention, keineswegs aber eine Annäherung an das Original. Ich 

meine, daß wir uns künstlerisch dem Original dann am meisten nähern, wenn für die Wiedergabe des 

fremdsprachigen Werks der Dichtung eine Form gewählt wird, die innerhalb der Formen der gegebenen 

Dichtersprache funktional, nicht jedoch äußerlich, der Form des Originals entspricht". 
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Klemensiewicz em 1955, em seu ensaio chamado Translation as a Linguistic Problem, da 

seguinte forma: 

 

O original deveria ser considerado como um sistema e não como uma 

soma de elementos, como uma unidade orgânica e não como uma 

aglomeração mecânica de elementos. A tarefa do tradutor não consiste 

em reproduzir nem em transformar os elementos e estruturas do 

original, mas, sim, em captar a sua função e empregar elementos e 

estruturas na própria língua que possam ser, tanto quanto possível, 

seus substitutos e correspondentes, com a mesma competência e 

eficácia funcionais (KLEMENSIEWICZ apud LEVÝ, 1969, p. 21-

22).35 

  

 Ressaltamos aqui a ideia ampliada do original, ou seja, do texto como um sistema, e o 

incentivo para que a tradução se aproxime deste original não apenas a nível dos elementos 

linguísticos (semânticos e formais) do texto, mas também a nível de efeito e significado 

global do texto. Neste sentido, alguns poemas de Ernst Jandl, com um tipo específico de 

experimentação poética, exigem que, além dos elementos linguísticos, seja traduzido também 

o mecanismo de construção do poema, sem o qual a tradução formal e semântica não faz 

sentido.     

 

 

2.6. As teorias funcionalistas da tradução – efeito estético e valor literário 

 

 

 As teorias funcionalistas nos Estudos de Tradução – sistematizadas basicamente nos 

anos 1980 e 1990, sobretudo na Alemanha e por teóricos ligados à formação universitária de 

tradutores, e por isso mesmo com ênfase em uma metodologia da tradução – afastaram a 

tradução de uma abordagem preferencialmente linguística para inseri-la em uma abordagem 

cultural, salientando a interdependência entre linguagem e cultura. Data do mesmo período a 

importante mudança de paradigma nos estudos e na crítica da tradução literária – 

impulsionada não apenas pelos funcionalistas, mas também pelos estudos descritivos de 

tradução –, que passou a ser analisada do ponto de vista do produto, ou seja, da 

língua/cultura/literatura de chegada, o que contribuiu para tirar o foco do original e tematizar 

                                                           
35 Tradução minha do original: "Das Original sollte als ein System und nicht als eine Summe von Elementen 

betrachtet werden, als organische Ganzheit und nicht als eine mechanische Ansammlung von Elementen. Die 

Aufgabe des Übersetzers besteht weder darin zu reproduzieren, noch darin, die Elemente und Strukturen des 

Originals umzuformen, sondern darin, ihre Funktion zu erfassen und solche Elemente und Strukturen der 

eigenen Sprache anzuwenden, die, soweit wie möglich, deren Ersatz und Gegenwert mit der gleichen 

funktionalen Eignung und Wirksamkeit sein könnten". 
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as possibilidades e os limites da tradução, enfraquecendo o mito da tradução como cópia, 

inferior e incompleta por definição (cf. NORD, 2001; NORD, 1993; SNELL-HORNBY, 1994). 

 Os fundamentos da Skopostheorie, a mais conhecida das teorias funcionalistas da 

tradução, foram postulados no ensaio chamado Ein Rahmen für eine allgemeine 

Translationstheorie36, escrito por Hans J. Vermeer em 1978. A ideia de transferir o foco da 

tradução para a cultura de chegada e subordinar o conceito de equivalência às necessidades e 

expectativas do leitor da cultura de chegada encontrou repercussão também em outros jovens 

teóricos de Germersheim37, na Alemanha, como por exemplo Hans Hönig e Paul Kussmaul. 

Em seu livro Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch38, publicado em 1982, os 

autores preferem o termo 'função', em vez de 'escopo', para designar a questão central que 

norteia as escolhas tradutórias segundo a Skopostheorie, e isto, segundo Snell-Hornby, lhes 

rendeu o título de "funcionalistas de Germersheim" (SNELL-HORNBY, 2006, p. 52). 

 Os funcionalistas39 defendem que o objetivo de qualquer processo tradutório é a 

produção de um texto que "funcione" na cultura de chegada, ou seja, que venha a exercer, na 

cultura de chegada, a função que para ele for estabelecida pelo 'projeto tradutório'40. O projeto 

tradutório (Übersetzungsauftrag), em geral definido por quem encomenda a tradução, 

estabelece para quê, para quem e com que finalidade a tradução será feita.  

 Segundo a Teoria do Escopo (Skopostheorie)41, a função que o texto traduzido 

exercerá é estabelecida pelo iniciador da tradução (o cliente) ou pelo próprio tradutor, caso ele 

tenha autonomia para isso. A função do texto original não é, necessariamente, determinante 

para a nova função que o texto deverá adquirir na cultura de chegada, e é precisamente a 

função que o texto traduzido deverá exercer que determinará a estratégia e os procedimentos 

usados no processo tradutório e, também, consequentemente, o parâmetro de adequação42 a 

ser privilegiado. A função do texto de partida e a função da tradução não necessitam, 

portanto, ser idênticas, isto é, igual em todos os aspectos, mas podem ser 'equivalentes' em 

alguns aspectos. Entre os fatores mais importantes da ação tradutória na Skopostheorie está o 

                                                           
36"Esboço para uma teoria geral de tradução". 
37 Trata-se aqui do Departamento de Tradutologia, Linguística e Ciências da Cultura (FTSK) da Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz, em Germersheim, Alemanha. 
38 "Estratégia de Tradução. Um livro-texto e caderno de exercícios." 
39 Refiro-me sobretudo aos autores Reiß, Vermeer, Nord, Holz-Mänttäri, Hönig, Kuβmaul e Snell-Hornby.  
40 Também chamado em português de 'encargo tradutório', tradução encontrada para Übersetzungsauftrag.  
41 A palavra skopos, "escopo", em português, refere-se à finalidade (Zweck) do texto de chegada e em alguns 

textos também à função (Funktion) do texto de chegada para o leitor. Nord (2001, p 27-28) esclarece estes 

termos. 
42 Reiss e Vermeer introduzem este conceito como alternativa ao conceito de equivalência. (cf. NORD, 2001, p. 

34-37).  
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público-alvo, com suas necessidades comunicativas específicas e seu conhecimento do 

mundo, ambos determinados pela cultura em que estão inseridos (NORD, 2001, p. 12).  

 Estabelecer a função que a tradução de textos pragmáticos deverá exercer na cultura de 

chegada, em geral, não é tarefa muito complexa, uma vez que à própria classificação do texto 

já está, normalmente, vinculada uma função e um uso convencionais. Uma certidão de 

nascimento ou um histórico escolar, normalmente, não adquirem, na cultura de chegada, outra 

função senão a de certificar os dados pessoais e a escolaridade de alguém43. Um manual de 

instruções, traduzido com função constante, deverá fazer com que o leitor da tradução saiba 

qual botão pressionar para ligar o aparelho. 

 Para os funcionalistas, portanto, reconhecer, estabelecer e adaptar textos-em-função 

em comunidades linguísticas e culturais diversas constituem parte integrante das tarefas do 

tradutor, que não deve dominar apenas as línguas de partida e de chegada, mas, também, as 

culturas de partida e de chegada – além dos pressupostos teóricos do seu trabalho. Ele não 

deve ser apenas bilíngue, mas, sobretudo, bicultural. 

 As diversas abordagens funcionalistas, com seu viés claramente didático, apresentam, 

de forma bastante produtiva, variados modelos de como esta transferência intercultural pode-

se dar, que fatores ela deve considerar e que mecanismos podem ser utilizados neste processo. 

O livro Textanalyse und Übersetzen [Análise de texto e tradução], de Christiane Nord, é 

propriamente um roteiro detalhado de análise tanto de fatores intratextuais como de fatores 

extratextuais relevantes para a tradução (NORD, 1996). Em seu empenho em formular uma 

teoria geral da tradução e, assim, abranger a ampla e complexa gama de fenômenos 

tradutórios (da interpretação simultânea de conferências ao mencionado manual de 

instruções), todos os tipos de textos possíveis (de relatórios técnicos a poemas concretos), e 

todas as etapas constantes do processo da tradução (da leitura e interpretação do texto original 

pelo tradutor à recepção da tradução pelo público-alvo), a tradutologia funcionalista traça 

linhas teóricas gerais.  

 Não pretendo abordar aqui as implicações de alterações mais radicais da função do 

texto literário original e nem as fronteiras entre esta alteração de função e paródias, 

simplificações, adaptações, traduções intersemióticas, etc. Tampouco abordarei casos mais 

correntes deste tipo de variação de função, como por exemplo as traduções interlineares de 

                                                           
43 O que não significa que estes textos não apresentem subfunções específicas (cf. NORD, 1993, p. 10-11). 
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obras de Shakespeare; ou uma tradução semântica de Os Lusíadas para o alemão, que não se 

detém na preservação dos decassílabos, mas, sim, na fluência narrativa.44 

 A ideia de que os textos literários são geralmente – e devem ser – traduzidos com 

função constante, ou seja, que devem exercer na cultura de chegada a mesma função que 

exerciam na cultura de partida (cf. HÖNIG/KUßMAUL, 1996, p. 116) é, segundo Vermeer, uma 

falácia. A pergunta inevitável, de todo modo, seria: E que função eles exerciam na cultura de 

partida? Que função exerce qualquer texto literário na sua própria cultura? Que fatores 

determinam a função de um texto literário?  

 Vermeer afirma que "o efeito de um texto surge a partir da interação de vários fatores 

[...] [interdependentes, a saber]: situação, finalidade [Zweck], conteúdo (tema), e estilo 

(forma)" (VERMEER, 1994, p. 48). Segundo ele, ainda que a função do texto de chegada seja 

(ou queira ser) constante, ao menos o fator situação será necessariamente diverso do texto de 

partida. E, alterando-se um elemento, a função também será alterada. Vermeer afirma ainda 

que a tradução será sempre um processo interlingual e intercultural, e que a finalidade da 

tradução poderá ser livremente escolhida, mas dentro das condições da nova situação do texto 

(VERMEER, 1994. p. 50). O que pode parecer ser um passe livre para a tradução é 

relativizado em seguida: "Se a finalidade (Zweck) do texto de chegada for muito diversa da 

finalidade do texto de partida, o produto da tradução (Translat) seria apenas um "material de 

apoio" (Hilfsmittel) à finalidade alheia ao texto de partida". Ou seja, o texto de chegada estaria 

a serviço de algo que não faz necessariamente parte do texto de partida. Se a variação, porém, 

estiver  "dentro de um quadro conceitual imediatamente próximo" (ele menciona a tradução 

de uma novela como uma novela com a finalidade de divertir – Novelle-zu-

Unterhaltungszwecken), a tradução (Translat) seria uma "extensão" do texto de partida 

(VERMEER, 1994, p. 50-51). Ele constata que ambas estratégias tradutórias "são 

consideradas legítimas na nossa cultura".  

 Cabe ressaltar, porém, que o mesmo Vermeer que afirma que a finalidade do texto de 

chegada poderá ser livremente escolhida é o que estabelece, no mesmo artigo, três critérios 

muito claros de avaliação destas traduções: 1) "o teor de informação" de uma tradução (e ele 

ressalta que "a beleza formal de um poema lírico" (p. 51) também deveria ser entendida como 

"teor informativo"), que deve ser definido de acordo com a situação da tradução e ser coerente 

com a base cultural do leitor da tradução; 2) "o grau de imitação", que depende do propósito 

(Zweck) da tradução e que Vermeer divide em "imitação linguística" e "imitação cultural"; e 

                                                           
44 As primeiras feitas por Elvio Funk, a segunda por Hans-Joachim Schaeffer, da Johannes-Gutenberg-

Universität Mainz, em Germersheim. 
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3) a postura ética do tradutor. O tradutor não é apenas um mediador linguístico, mas um 

mediador cultural. É através da biculturalidade do tradutor que os membros das duas culturas 

que não se entenderiam sem a sua presença irão se comunicar. "Uma compreensão ética 

acompanha, portanto, a estratégia tradutória", afirma (p. 52). Note-se que ele apresenta dois 

critérios quantitativos e qualitativos: o "teor de informação" e o "grau de imitação", e ainda o 

critério ético, ou seja, a responsabilidade do tradutor do ponto de vista técnico, com sua 

competência bicultural e linguística, e do ponto de vista do que se costuma chamar de 

"fidelidade". 

    Sobre a tradução literária, Katharina Reiss sustenta que o tradutor não deve traduzir 

apenas a mensagem do texto original, mas também a forma pela qual esta mensagem está 

expressa no original, e conclui que a tradução não deve ter somente a mesma função, mas 

deve também causar o mesmo efeito do original (cf. REISS, 1986, p. 42;  NORD, 2001, p. 

89). Em outro artigo, ela defende ainda que a tradução deve informar o leitor "sobre o gênero 

em questão, sobre o valor artístico e sobre a beleza linguística do original" (cf. REISS, 1976, 

p. 21; NORD, 2001, p. 89). Cristiane Nord, por sua vez, defende que a tradução "deve fazer 

com que os seus leitores entendam o valor literário que justifica a tradução de determinada 

obra" (NORD, 2001, p. 89) e sitematiza algumas questões específicas em um capítulo 

dedicado à tradução literária em seu livro Translating as a Purposeful Activity. Estas duas 

autoras também estabelecem, portanto, parâmetros qualitativos e responsabilidades do 

tradutor.  

 Reiss e Vermeer, em seu livro Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie 

(Fundamentos de uma teoria geral de tradução) (REISS/VERMEER, 1991, p. 18-20), numa 

visão mais holística da tradução, afirmam que a distância cultural, temporal e geográfica entre 

o original e a tradução irá sempre, necessariamente, alterar a recepção da obra. Um leitor 

alemão lê Thomas Mann em um outro contexto e com outro background do que um leitor 

brasileiro, por exemplo. Os discursos de Cícero, publicados hoje, têm função completamente 

diversa da que tinham quando foram originalmente proferidos. Uma determinada norma ou 

estilo que possuía um significado específico na época da produção do texto original ou da 

recepção do texto original, se for mantida na tradução, terá necessariamente, na cultura de 

chegada, outro valor e, consequentemente, outro efeito (cf. REISS/VERMEER, 1991, p. 28). 

Os autores fazem esta importante constatação, sem, no entanto, neste artigo, oferecer propostas 

de como esta – inevitável – diferença de valor poderia vir a ser relativizada ou, pelo menos, 

explicitada – no caso de se, ainda, ambicionar uma função constante ou semelhante. Os 
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conceitos de tradução instrumental e documental, desenvolvidos por Nord (especificados no 

próximo subcapítulo) apontam possíveis soluções para este impasse.  

 Inserindo a tradução numa teoria da ação [Handlungstheorie] 45, os funcionalistas vêem 

o tradutor como o especialista responsável pela ação tradutória e pelo resultado do processo 

tradutório. No caso da tradução literária, Christiane Nord parte de aspectos referentes ao que 

ela chama de "comunicação literária" sob o ponto de vista das ações envolvidas (NORD, 

2001, p. 80)46. Ela afirma que a obra literária está inserida em determinado contexto de 

produção que envolve o autor, sua intenção, o contexto histórico-social e estético em que a 

obra foi produzida, seus leitores e seu efeito na cultura original. Analisando as exigências de 

equivalência feitas à tradução literária por vários autores funcionalistas, Nord resumiu-as a 

quatro itens (2001, p. 90): 

 1. O tradutor interpreta o texto original em perfeita sintonia com a intenção do autor. 

 2. O tradutor verbaliza a intenção do autor de tal forma que o texto traduzido adquira, 

na cultura de chegada, a mesma função que possuía na cultura de partida.  

 3. O leitor da tradução compreende o universo da tradução na mesma proporção que o 

leitor do original compreendeu o universo do original.   

 4. A tradução causa nos seus leitores o mesmo efeito que o original causa ou causou 

nos leitores do original.  

 Nord conclui que tal missão é impossível de ser realizada e, para não cair na 

contraposição de decretar a definitiva impossibilidade da tradução literária, propõe 

sucintamente, para cada ideal, uma sugestão mediadora (2001, p. 92-93). 

 Estas condições históricas e culturais de equivalência nos permitem três saídas, afirma 

ela:   

 1) Desistir da tradução literária, instruir as pessoas para que aprendam línguas 

estrangeiras caso queiram ler literatura estrangeira; 

 2) "Continuar traduzindo do modo como temos feito, seguindo intuições e chamando o 

resultado de 'texto equivalente' e deixando o efeito do texto de chegada para a boa-vontade 

dos leitores e dos críticos literários". Afinal de contas, "se os tradutores tiverem talento 

literário talvez o que eles façam até venha a ser literatura"; ou 

                                                           
45 Justa Holz-Mänttäri desenvolveu sua abordagem, a "teoria da ação tanslacional", a partir da teoria da ação de 

von Wright 1968 e Rehbein 1977, cf. NORD, 2001, p.12). 
46 No original: actional aspects of literary communication. 



51 
 

 3) "Em vez disso, poderíamos tentar criar uma fundamentação teórica para a tradução 

literária que permita aos tradutores justificarem suas decisões a fim de fazer com que outras 

pessoas (tradutores, leitores, editores) compreendam o que foi feito e por quê." 

 É exatamente neste sentido de sistematizar, esclarecer e justificar os procedimentos 

tradutórios escolhidos – como defendido por Christiane Nord –, de tematizar os recursos 

linguísticos do original e conferir transparência às soluções adotadas, que desenvolvemos os 

comentários dos capítulos 3 e 4 a seguir. O propósito ou função47 final do corpus tradutório 

desenvolvido neste trabalho é oferecer ao leitor brasileiro traduções que, respeitando os 

critérios acima desenvolvidos, atinjam um efeito estético semelhante ao original, revelando o 

valor literário dos poemas de Ernst Jandl.    

 

2.7. As teorias funcionalistas – contexto e função  

  

 Examino a seguir um aspecto da segunda etapa do processo tradutório – que 

corresponde, no modelo de Nord, aos ideais de equivalência 3 e 4, listados acima, que tratam 

da recepção da tradução (3. O leitor da tradução compreende o universo da tradução na 

mesma proporção que o leitor do original compreendeu o universo do original; 4. A tradução 

causa nos seus leitores o mesmo efeito que o original causa ou causou nos leitores do 

original.). 

 Entre o contexto de produção de uma obra literária e o contexto de recepção da 

tradução desta mesma obra, existe uma lacuna não apenas linguística, mas também cultural e 

temporal. Ao tradutor cabe a tarefa de detectar as lacunas que podem comprometer a 

compreensão do texto traduzido em seu novo contexto e preenchê-las, fornecendo as 

informações complementares necessárias. 

 Para proceder a travessia intercultural de elementos marcadamente culturais  

explicitamente presentes no texto, Hönig e Kußmaul (cf. 1996, p. 58-63) introduzem o 

princípio do "grau de diferenciação necessária"48, a fim de orientar o tradutor na decisão sobre 

a quantidade – e naturalmente sobre a qualidade – de informação suplementar necessária para 

compensar a desigualdade dos contextos de partida e de chegada. Seus exemplos referem-se, 

principalmente, a possíveis conotações que seriam prontamente reconhecidas pelos leitores do 

original e que sentido algum fariam para o leitor da tradução (por exemplo a referência a um 

objeto local de status: Ele sempre frequenta o Fasano = restaurante caro), ou a palavras que 

                                                           
47 Como vimos, as duas palavras, Zweck e Funktion,são usadas entre os teóricos funcionalistas.   
48 No original: der notwendige Differenzierungsgrad. 
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contêm informações institucionais específicas. As soluções propostas restringem-se a 

pequenas paráfrases, introdução de orações relativas, de uma explicação entre parênteses ou, 

no máximo, de uma nota de rodapé. Estes recursos, perfeitamente possíveis em tradução de 

prosa, e mais comumente aceitos, são parcialmente possíveis em tradução de poesia, mas 

pouco utilizados. Um dos recursos que consideramos adequados para alguns tipos de 

experimentação poética criados por Jandl estão em conformidade com estas ideias. Sugerimos 

para alguns poemas uma intermediação em forma de legendas, que seria uma forma de 

anotação exterior e posterior ao texto "traduzido".    

 A manutenção da função do texto literário na cultura de chegada (ou a tentativa de 

manutenção) pressupõe uma antecipação da recepção da tradução no novo contexto. Nesta 

antecipação da recepção, provavelmente não faltarão apenas as informações culturais 

presentes explicitamente no texto, mas também as pressuposições culturais implícitas no 

texto. O modelo de Hönig e Kußmaul não abrangeria estas pressuposições implícitas ao texto 

sem antes sofrer uma adaptação. Refiro-me ao acréscimo de outros tipos de paratextos – como 

prefácios, posfácios, divisão por capítulos com pequenos textos introdutórios – que dariam 

conta de oferecer ao leitor da tradução as informações e pressupostos que estejam apenas 

indiretamente presentes no texto. Essas soluções são absolutamente possíveis e inclusive 

recorrentes em livros de poesia traduzida. Nord menciona explicitamente estes recursos no 

seu conceito de tradução documental.    

 Mary Snell-Hornby (cf. 2006b, p. 31-39), no diagrama em que propõe um modelo para 

uma abordagem integrada da Teoria da Tradução – ou seja, que abranja todos os tipos de 

tradução – pressupõe, para a realização da tradução literária, conhecimentos prévios em áreas 

da realidade extra-linguística, a saber, Estudos Literários e História da Cultura, mas não chega 

a especificar como exatamente tais conhecimentos seriam empregados no processo da 

tradução, se isso se daria de forma explícita, no texto – como no modelo de Hönig e Kußmaul 

– ou faria apenas parte da competência tradutória, influenciando apenas indiretamente  o texto 

traduzido. 

 

 

2.8. 'Tradução documental' e 'tradução instrumental' 

 

 Christiane Nord (cf. 1989, p. 100-105; 2001, p. 47-52) tematiza a transmissão de 

informações intratextuais e intertextuais indiretamente, propondo uma diferenciação de 

funções: a função do processo tradutório e a função do texto de chegada, ou seja, o produto 
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resultante do processo tradutório. E propõe, como processo tradutório, duas atitudes: 1) uma 

que irá documentar uma comunicação que aconteceu entre o autor do original e o seu público 

inicial; e 2) outra que irá apagar esta comunicação anterior para colocar o leitor da tradução 

diante de uma comunicação totalmente nova. A primeira atitude produz, segundo Nord, uma 

tradução "documental", que deixará transparecer as diferenças estruturais entre as duas 

línguas ou um modo de pensar estranho à cultura de chegada, constituindo-se em um texto 

exótico na língua de chegada e deixando o tradutor à mostra, eventualmente também através 

de prefácios, introduções, notas ou glossários. A segunda atitude produzirá um texto 

"instrumental" – que poderá ter as mesmas funções que o original teve, manterá a 

invisibilidade do tradutor e dará ao leitor a ilusão de estar diante de um original, de uma 

situação comunicativa nova. 

 Nord descreve ainda subtipos da tradução documental e da tradução instrumental. 

Segundo ela, ambas atitudes tradutórias podem ser adotadas para traduções literárias. A 

tradução documental é subdividida em: a) palavra por palavra; b) tradução literal ou 

gramatical; c) tradução filológica; e d) tradução exotizante.  

 Em muitos casos dos poemas que compõem o corpus do presente trabalho, a opção 

adotada foi a tradução documental, seja na sua modalidade literal, filológica (em todas as 

vezes em que foram utilizadas legendas, por exemplo) e exotizante. Às vezes o recurso não 

foi aplicado em todo o poema, mas em versos cujo conteúdo ou forma não poderiam ser 

neutralizados. Cabe ressaltar que a atitude tradutória não é meramente uma decisão e opção 

do tradutor, mas uma estratégia possível dentro dos limites e particularidades que o próprio 

texto de partida oferece. No caso dos poemas experimentais aqui tratados, constatou-se que, 

por vezes, a própria natureza da experimentação delimitará os procedimentos tradutórios 

possíveis. Como se o próprio texto original contivesse também, além da chave de leitura, a 

"chave tradutória".          

 Também a tradução instrumental é subdividida por Nord em três tipos, segundo a 

função tanto do texto de partida quando do texto de chegada. Se as funções de ambos forem 

as mesmas, trata-se de uma a) tradução instrumental equifuncional, ou com função constante. 

Se forem diversas, trata-se de b) uma tradução instrumental heterofuncional, ou com funções 

diversas. E se a tradução obtiver, na cultura de chegada, o mesmo status literário que o 

original possui na cultura de partida, estamos diante de uma tradução homóloga ou 

correspondente. Segundo Nord, as traduções literárias podem ser heterofuncionais ou 

homólogas/correspondentes.  
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 A tradução instrumental correspondente consegue recriar na língua de chegada um 

texto de valor estético equivalente ao original e que não necessita ser identificado como 

tradução, que passa a dialogar com outros textos da cultura de chegada. Aqui cabem algumas 

observações a respeito da peculiaridade da circulação de poesia traduzida, que raramente é 

publicada sem o original e, por isso, dificilmente vai ser lida como se fosse, ela própria, um 

original. Talvez num momento posterior do processo de recepção do autor na cultura de 

chegada isso possa acontecer. Algumas traduções de Brecht tornaram-se tão populares no 

Brasil, impressas em camisetas, xícaras ou posters e difundidas por meios eletrônicos, que 

certamente fazem com que o leitor esqueça que sejam traduções e as tome por textos 

originais. A segunda observação diz respeito ao status do texto instrumental correspondente, 

que estará atrelado ao status que seu tradutor possui ou venha a possuir na cultura de chegada. 

Parece-me, ainda, haver uma certa contradição ao afirmar que a tradução tenha a mesma 

função que o original, e, ao mesmo tempo, não se revele como tradução. A compreensão de 

determinados contextos e conceitos da cultura de partida podem ser justamente necessários 

para a compreensão dos poemas traduzidos.  

 O conceito de tradução instrumental traz, igualmente, uma série de implicações para 

aspectos práticos da tradução – como a tradução de nomes próprios e de topônimos, para dar 

apenas dois exemplos, pois, a fim de que o leitor mantenha a ilusão de estar lendo o original, 

ele não deverá encontrar referências a outras realidades culturais. O conceito de tradução 

instrumental pressupõe, ainda, uma literatura que funcione em detrimento do seu contexto 

original, passível de ser descontextualizada, temporal e espacialmente, existente apenas na 

esfera do próprio conteúdo linguístico ou de referências universais. Através de uma tradução 

instrumental, há o risco de que os textos percam exatamente a sua particularidade poética, o 

que, por sua vez, seria incompatível com a aspiração de ter a mesma função que o original. 

Esta eliminação do contexto de produção pressupõe, também, uma literatura sem grandes 

inovações linguísticas ou uma tradução que não respeite a forma, pois o texto não deverá 

conter nenhum tipo de estrutura que não seja familiar ao leitor da tradução. Pode-se 

interpretar a ideia de tradução instrumental como uma apropriação ou apagamento do 

contexto original ou do autor do original com implicações inclusive de ordem ética e política. 

A tradução documental, que exige um empenho maior do leitor, tenderia a  permanecer mais 

restrita aos meios acadêmicos.  

 Em nossa opinião, exatamente através de prefácios, posfácios ou notas, seria possível 

conciliar as duas referências de equivalência estabelecidas para a tradução literária na teoria 

funcionalista: a equivalência da função (ou, em alguns casos, o que eu chamaria de “instrução 
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sobre a função original”) e a equivalência da forma. Tal solução, porém, seria incompatível 

com as categorias de Christiane Nord, para quem os dois tipos de tradução – instrumental e 

documental – parecem ser excludentes. Seria plausível, porém, considerá-las complementares 

e combináveis, pois exatamente uma tradução mais livre, que abranja o contexto e adapte o 

texto, de tal forma que este não possa mais ser reconhecido como pertencente a uma outra 

língua/cultura/literatura – segundo as categorias de Nord, uma tradução instrumental – 

necessitaria de informações que explicitassem o processo tradutório utilizado e os princípios 

que o nortearam (no presente trabalho um bom exemplo seria a tradução do poema a love-

story, dringend). Qualquer outra possibilidade é insistir na ilusão da tradução como sendo o 

texto original, é insistir na invisibilidade do tradutor, na infalibilidade do tradutor e na 

manutenção da ausência de crítica de tradução.  

 As diversas abordagens funcionalistas, muito produtivas na sistematização de 

procedimentos tradutórios, ainda tangenciam áreas que poderiam vir a fornecer subsídios mais 

precisos para a questão da "equivalência" de função da tradução literária e para a reconstrução 

e transferência do contexto do original. Teríamos, então, como pré-requisito para o tradutor 

literário, não apenas as competências linguística e cultural, como propõe Vermeer, mas, 

também, a competência literária. Afinal, se a tradução é uma “oferta de informação”, a 

tradução literária é, também, uma oferta de informação literária, e, como tal, deveria vir 

acompanhada de informações relevantes para a leitura da obra e dos respectivos critérios de 

equivalência usados pelo tradutor. O que, às vezes, já ocorre na prática, mas que ainda carece 

de maior sistematização teórica. 

 Respeitando o critério de manutenção (ou reconstrução) da função do original na 

tradução, e seguindo as consequências da exigência de preencher a lacuna entre os contextos 

disponíveis ao leitor do original e aqueles disponíveis ao leitor da tradução, caímos, 

obrigatoriamente, na necessidade de instrumentalizar o leitor da tradução, que estará sempre, 

necessariamente, menos bem servido de informações sobre contexto, recepção e efeito do 

original do que o leitor do próprio original (ao menos potencialmente). 

 A obra literária, a partir da sua recepção passa a ser parte integrante de uma tradição 

literária e a dialogar com as outras obras integrantes da mesma tradição. O mesmo ocorre com 

o texto traduzido, que encontra um novo ambiente na cultura de chegada. Cabe – geralmente, 

não necessariamente – ao tradutor construir a ponte necessária entre a obra e o leitor da 

tradução. Para isso, porém, o tradutor necessita antecipar a recepção da obra literária, ou ao 

menos uma leitura padrão desta obra, a fim de fornecer ao leitor da tradução as informações 
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sem as quais a sua interpretação da obra original seria apenas parcial ou estaria, inclusive, 

sujeita a leituras muito equivocadas.  

 A sistematização da recepção prospectiva de uma obra literária, introduzida, por 

exemplo, pela Estética da Recepção de Hans Robert Jauss e de Wolfgang Iser49, ainda não foi 

amplamente desenvolvida nas abordagens funcionalistas. O conceito de “horizonte de 

expectativas do leitor”, proposto por Jauss, transcende a esfera do texto em si e considera o 

contexto estético-literário em que a obra está inserida. A interpretação de uma obra literária 

deverá considerar a relação desta obra com as outras obras que existiam antes dela e com as 

fontes e os modelos estético-literários atuais na época de sua produção. Não sendo mais 

possível, para o leitor atual, reconstruir e reconhecer as nuances da produção original da obra 

– como por exemplo no caso de uma obra produzida em um período remoto –, é preciso que 

se proceda o que é chamado de “expansão do horizonte de expectativa” do leitor. Nestes casos 

surgem as edições comentadas, os glossários, as explicações etimológicas, etc. 

 Uma teoria da recepção prospectiva, baseada em Jauss, e ampliada para um contexto 

bicultural, poderia vir a estabelecer critérios mais precisos para uma possível manutenção da 

função do original na tradução e auxiliar a tradutologia funcionalista na elaboração de 

métodos mais adequados à prática e ao ensino de tradução. 

  

                                                           
49 Cf. JAUSS, 1986 e ISER, 1996. 
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3. TRADUZINDO JANDL – AS TRADUÇÕES POSSÍVEIS  

 

 

 
 

 Neste capítulo são apresentadas as traduções de poemas experimentais e não 

experimentais sobretudo dos três primeiros livros de poemas publicados por Ernst Jandl 

(Andere Augen, laut und luise e sprechblasen). Três fatores nortearam esta escolha: 1) O 

propósito de apresentar o desenvolvimento do autor desde o seu início, com poemas não 

necessariamente experimentais, mas que apontam tematicamente para esta tendência de 

experimentação poética e que já registram os temas que permeariam toda a sua obra; 2) O 

panorama que estes três primeiros livros já proporcionam em termos de tipos de 

experimentação e, consequentemente, de tipos de desafios à tradução e exemplos de soluções 

possíveis; e 3) A extensão da obra de Jandl, que abrange cerca de 2000 poemas, e exige, 

portanto, uma delimitação de tempo e espaço adequados à abrangência do presente trabalho.  

 Os originais tomados como referência encontram-se na obra completa reunida em 11 

volumes ernst jandl poetische werke, editada por Klaus Siblewski e publicada pela editora 

Luchterhand Verlag, de Munique, em 1997. Os três primeiros volumes da obra completa 

contêm os três primeiros livros de poemas publicados acompanhados, respectivamente, de 

verstreute gedichte [poemas esparsos] 1, 2 e 3. Estes poemas esparços são poemas que datam 

do mesmo período cronológico dos três primeiros livros, e que foram eventualmente 

publicados em revistas ou em antologias posteriores. A ordem de apresentação dos poemas na 

obra reunida ernst jandl poetische werke foi mantida.  

 As traduções de poemas de livros posteriores a sprechblasen [balãos de fala] e 

verstreute gedichte 3 [poemas esparsos 3] estão reunidas, no final, em um único subcapítulo. 

O intuito é de introduzir a obra deste autor no cânone dos poetas de língua alemã traduzidos 

no Brasil com uma amostra significativa em termos de volume e de abrangência da produção 

do autor. Com isso, apresentamos também uma amostra significativa de análises dos poemas, 

de dificuldades e desafios colocados à tradução, de possíveis estratégias tradutórias e de 

soluções que buscam satisfazer os critérios de avaliação propostos por Vermeer e 

apresentados anteriormente, a saber: 1) "o teor de informação" e 2) "o grau de imitação", 

incluindo a sua definição em "imitação linguística" e "imitação cultural". 

 Os poemas aqui apresentados foram todos selecionados por mim e todas as traduções 

constantes deste trabalho são exclusivamente de minha autoria. Com exceção de poucos e 
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esparsos poemas publicados em revistas literárias, jornais e coletâneas, a obra poética de Ernst 

Jandl permanece, nas proporções aqui apresentadas, absolutamente inédita no Brasil.  

 Todo processo tradutório é permeado de operações de transferência passíveis de serem 

comentadas. As próprias diferenças estruturais dos idiomas envolvidos e as limitações 

explícitas que elas representam, a leitura que o tradutor faz do original, o objetivo final da 

tradução e as opções estilísticas elegidas são, por si só, sempre passíveis de comentários e 

explanações. O cotejo entre texto original e texto traduzido de qualquer tradução, não apenas 

literária, deixa transparente os mecanismos substitutivos e compensatórios a que o tradutor 

recorreu. Em tradução de poesia, esta transparência é ainda mais evidente, pois a unidade de 

medida, que é via de regra o verso, é curta, ainda que densa. O próprio texto traduzido é o 

testemunho da postura crítica do tradutor diante do texto e a a própria tradução "fala" sobre a 

leitura e escolhas realizadas. No presente trabalho, devido ao volume do corpus apresentado, 

os comentários foram reservados a justificativas e explanações sobre opções de tradução, 

estratégias tradutórias, sobre estruturas rítmicas e implicações semânticas, diferenças culturais 

e linguísticas, reflexões sobre o papel e as responsabilidades do tradutor, etc., apenas nos 

casos considerados mais extremos, em que as soluções possíveis criavam um impasse ou 

exigiam escolhas mais incisivas. Nos comentários, encontram-se recursos diversos como 

interpretações dos poemas, quando existentes e disponíveis; teorias linguísticas que 

auxiliaram na leitura e explanação de algum fenômeno do original – como a semântica de 

frames de Filmore e princípios da linguística textual; descrições gramaticais, fonéticas, 

estilísticas, etc. 

 Para alguns versos ou poemas inteiros foram apresentadas mais do que uma versão, a 

depender da abordagem tradutória utilizada, devidamente elucidadas. Quase sempre, a fim de 

facilitar o cotejo semântico e visual entre original e tradução e evidenciar o paralelismo das 

estruturas, o original em alemão encontra-se na página da esquerda e a tradução na página da 

direita. Esta formatação ressalta também o processo de tradução como leitura crítica do 

original. Os comentários são, portanto, juntamente com as próprias traduções, parte integrante 

e fundamental da pesquisa aqui apresentada.  

 Para realizar a seleção dos poemas que seriam traduzidos, adotei sobretudo três 

critérios. Em primeiro lugar, procurei incluir os poemas mais conhecidos, mais populares e 

representativos das várias fases da obra poética de Jandl, quer pela temática abordada ou pelo 

tipo de recurso poético e experimentação utilizada. Em segundo lugar, adotei um critério 

bastante subjetivo: o critério da afinidade, escolhendo textos que considero instigantes, 

comoventes, relevantes, pela postura política ou crítica que apresentam ou pelo desafio 
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semântico e formal que representam. O terceiro critério adotado, também de certa forma 

pessoal, foi o da "traduzibilidade". Percebi que alguns poemas e alguns tipos de poema não 

eram passíveis de ser traduzidos, pois simplesmente forçavam o limite do que eu considero 

tradução – em oposição a uma recriação ou o que chamei de "poema paralelo", ou excediam a 

minha capacidade tradutória.  

 Cabe ressaltar ainda que, respeitando uma característica marcante da poesia de Ernst 

Jandl, a saber, a forma direta e a linguagem clara, priorizei o aspecto semântico em 

detrimento do aspecto formal nos momentos em que não era possível preservar as duas 

esferas. Também utilizei mecanismos de compensação, recuperando rimas, assonâncias, 

aliterações em versos seguintes, quando não havia coincidência de forma e significado em 

português. 
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3.1. Poemas originais e traduções do livro Andere Augen [Outros Olhos] (1956) 

 

 

 

Untergrundbahn oben 

 

 

Ich sitze still auf einer Polsterbank 

und schaue drei Minuten zwischen Grau und Grau 

und Zeitungen, die sich entfalten 

und Stehfahrgästen, die lange Stangen in den  

Händen halten 

ins Grüne und ins Blaue. 

 

Ich sitze still auf einer Polsterbank. 

Die Welt bewegt mich. 
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Metrô na superfície 

 

 

Imóvel, no assento estofado do metrô, 

vejo por três minutos, entre cinza e cinza 

e jornais que se desdobram 

e passageiros em pé com longos canos 

nas mãos,   

os verdes e os azuis indefinidos. 

 

Imóvel, no assento estofado do metrô, 

O mundo me (co)move. 

 

 

 O verbo bewegen [mover] em alemão, no último verso do poema original 

Untergrundbahn oben, possui, neste contexto, dois sentidos: in Bewegung setzen [pôr em 

movimento], e ergreifen, rühren [sensibilizar, emocionar] (cf. DUDEN, 1996, p. 252). A 

manutenção destes dois significados do verbo bewegen é garantida e reforçada através do 

recurso do uso dos parênteses no último verso. Este recurso isola e inclui a partícula "co", 

permitindo mais claramente as duas leituras: "O mundo me move" e "o mundo me comove". 

Em português também existem as duas acepções da palavra "mover". O Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2001) registra como penúltima acepção do verbo "mover": 

"fig. provocar ou ter uma reação (física ou psicológica); [...] provocar compaixão em; 

comover" (HOUAISS, 2001, p. 1970). Tal informação poderia tornar supérfluo o recurso da 

partícula inicial "co" separada por parênteses. Porém, como em alemão o sentido figurado é 
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mais corrente do que em português, o uso deste recurso permite ao leitor uma aproximação 

mais imediata à polissemia do original.  

 No original, o verbo bewegen [mover / comover, conforme visto acima] dialoga com o 

adjetivo still (1. so, dass kein, kaum ein Geräusch, Laut  o Ä. zu hören ist […]. 2. a) ruhig, frei 

von Lärm […]. 3. fast unbewegt, reglos. cf. DUDEN, 1996, p. 1470), presente no primeiro e 

no penúltimo verso. Em português, o adjetivo "quieto" [still em alemão] englobaria as duas 

nuances de significação do alemão: "1. que não se move; parado, inerte", e "4. sem ruído, 

calmo, sereno" (cf. HOUAISS, 2001, p. 2358). Trata-se de uma questão de ênfase ou no 

silêncio do eu-lírico ou na sua falta de movimento. A opção pelo adjetivo "imóvel", em 

detrimento de "quieto" justifica-se, porém, através da intenção de acentuar a relação de 

antítese entre o primeiro e o último verso do poema (still / bewegt, imóvel / move), tanto do 

ponto de vista da coesão, a nível microtextual, como do ponto de vista da coerência textual, a 

nível macrotextual (cf. LINKE, 1994, pp. 224; BUßMANN, 2002, 351-352), e estabelecer a 

evidente correspondência formal possível entre o primeiro e o último verso em português. Os 

critérios e conceitos da línguística textual são, em geral, produtivos para a prática da tradução 

de poesia, uma vez que o poema é um texto com relações internas muito densas, que precisam 

ser mantidas ou reconstruídas ao máximo na tradução.  

 O conceito de isotopia, no sentido aplicado na semântica estrutural de Greimas (cf. 

BUßMANN, 2002, p. 322; LINKE, 1994, p. 230-231), retoma o princípio de recorrência e 

substituição lexical e percebe em um texto a presença e a reincidência de palavras do mesmo 

campo semântico, com características semânticas semelhantes ou de áreas de experiência 

afins (a reincidência de elementos sintáticos e fonéticos também). Esse conceito é muito 

produtivo quando o aspecto formal e semântico são fundamentais para a manutenção do efeito 

poético. Pode-se afirmar que "quieto" e "imóvel" estão dentro da mesma isotopia em 

português, assim como still e bewegt em alemão.  

 Uma terceira justificativa para esta escolha nos oferece a semântica de scenes-and-

frames de Charles Fillmore (cf. BUßMANN, 2002, p. 224; KUßMAUL, 1998 in SNELL-

HORNBY, Mary, 1998, p. 50-53), que estabelece o significado das palavras a partir da 

situação comunicativa e do contexto de enunciação. A cena do poema se passa em um trem do 

metrô, onde normalmente as pessoas viajam em silêncio, e o eu-lírico está só e ressalta, 

justamente, esse momento silencioso e contemplativo durante a viagem. A informação sobre o 

seu silêncio pode ser considerada dada através deste contexto. Resta, portanto, a flexibilidade 

de salientar o fato de este eu-lírico estar parado fisicamente, sentado no assento estofado do 

metrô, sem movimento, mas muito comovido (movido) internamente. 



63 
 

  No último verso da primeira estrofe, lê-se em alemão: ins Grüne und ins Blaue [o 

verde e o azul] como objeto de schaue [vejo], verbo presente no segundo verso. O emprego da 

cores "verde" e "azul" como substantivos remete a algo vago, não a um objeto que tenha estas 

cores. O trem está em movimento – o emprego do acusativo in das (ins) reforça a ideia de 

movimento –, a vista não tem tempo de se fixar em algo específico e registra apenas as cores, 

de forma indefinida, da natureza e do céu. Além disso, existe em alemão a expressão 

coloquial ins Blaue, que significa "sem destino definido", "sem preparo prévio", conforme 

registra o dicionário DUDEN – Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten [dicionário 

de expressões idiomáticas e provérbios da língua alemã] (DUDEN, 1992, p. 114). O eu-lírico 

olha/vê, portanto, algo indefinido e poder-se-ia dizer que viaja sem um destino certo (ins 

Blaue), para dentro da natureza (ins Grüne [para o verde]). Essa visão das pessoas no vagão, o 

contraste entre o cinza dos subterrâneos e os verdes e azuis da natureza, a efemeridade desta 

agradável visão ("três minutos"), antes de voltar ao cinza do subterrâneo, é o que leva o eu-

lírico para a viagem interior, para a comoção descrita no último verso do poema. Essa ideia de 

indefinição se perderia completamente em português se fossem mantidas apenas as duas 

cores, verde e azul, deixando em suspense, e a cargo de uma interpretação pelo leitor, a 

definição do que possui estas cores. O adjetivo "indefinido" é, justamente, uma tentativa de 

contemplar esse significado idiomático.       
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Der Knabe und die Straßenbahn 

 

 

Immer fährt so ein kleiner 

rothaariger Knabe 

auf dem Trittroller neben 

der Straßenbahn her. 

Plötzlich dreht er und fährt 

in die andere Richtung 

und weiß auf einmal 

genau, was er tun muß, 

um die Straßenbahn zu überholen, 

auch wenn er bloß ein kleiner 

rothaariger Knabe 

auf dem Trittroller ist.  
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O menino e o bonde 

 

 

Um menininho ruivo 

anda sempre 

com seu patinete 

ao lado do bonde. 

De repente ele vira e anda 

na direção contrária 

e percebe, de pronto, 

o que deve fazer  

para ultrapassar o bonde, 

mesmo sendo apenas 

um menininho ruivo 

com seu patinete. 
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Stilleben 

 

 

Ich habe meinen Kugelschreiber, der rot-blau schreibt, 

auf die Zündholzschachtel gelegt. 

Das ist aufregend wie die Feuerwehr, 

verglichen mit dem Schreibpapier daneben. 

 

Das gelang mir nach dem Versuch, 

einen großartigen Gedanken zu haben. 

(Ein Blatt Papier starb dabei an einem Ausschlag 

von häßlichen blauen Buchstaben.) 
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Natureza morta 

 

 

Coloquei minha caneta que escreve vermelho e azul  

sobre a caixa de fósforos. 

Ficou tão emocionante quanto o corpo de bombeiros, 

comparado com a folha de papel ao lado.  

 

A façanha eu consegui após tentar 

ter uma idéia brilhante. 

(Uma folha de papel morreu de brotoeja 

com letras azuis repugnantes.) 
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Das Ohr 

 

 

Hallo, ich bin das Ohr. 

Können Sie mich hören? 

Ich imitiere 

den Schlag der Uhr. 

 

Und jetzt 

versetzen Sie sich bitte auf die Straße. 

Ich bin Pferd 

und Milchwagen. 

 

Mein Kollege 

liegt auf Ihrem Arm 

und schläft schon. 

 

Gestatten Sie,  

daß ich mich zurückziehe 

in Ihren Wecker. 
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O ouvido 

 

 

Olá, eu sou o ouvido. 

Você me ouve? 

Eu imito  

o bater do relógio. 

 

E agora 

transporte-se para a rua, por favor. 

Eu sou cavalo 

e carroça de leite.  

 

Meu colega 

está deitado sobre o seu braço 

e já dorme.  

 

Permita-me, senhor, 

que eu me recolha 

ao seu despertador.  
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Dreiblättriger Klee 

 

 

Ich pflücke dich auf der sonnigen Wiese 

und lege dich in mein Notizbuch 

damit du mir Glück bringst, dreiblättriger Klee. 

 

Oder ist Glück eine Ausnahme 

ein vierblättriger Sonderling 

auf einer sonnigen Wiese voll dreiblättrigem Klee? 
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Trevo de três folhas 

 

 

Apanho-lhe na relva ensolarada 

e coloco-lhe dentro da minha caderneta 

para que me tragas sorte, trevo de três folhas. 

 

Ou será a sorte uma exceção 

uma raridade de quatro folhas 

em uma relva ensolarada repleta de trevos de três folhas? 
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Unter anderen 

 

 

Der Mann sucht 

die Frau 

mit seinen Augen und 

mit seinen Händen 

und geht durch Straßen 

(Leicht zu finden 

sagen andere) 

 

Der Mann sucht 

die Frau 

für seine Augen und 

für seine Hände 

für seine Augen und 

für seinen Mund 

 

der Worte sprechen möchte 

die schwer zu finden sind 

unter anderen. 
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Entre outras 

 

 

O homem procura 

a mulher 

com seus olhos e 

com suas mãos  

e anda pelas ruas 

(fácil de achar 

dizem outros) 

 

O homem procura 

a mulher 

para seus olhos e 

para suas mãos  

para seus olhos e 

para sua boca 

 

que quer dizer palavras 

difíceis de achar 

entre outras.  
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Eine Aschantinuß für dich 

 

 

Der Ofen verzehrt die Reste eines Fisches. 

 

Seit dem Ende des Mahls, das partnerlos 

und daher ohne jedes Zeremoniell 

(wie es sogar unter ärmlichen Paaren der Brauch ist) 

vor sich ging 

knacke ich die dünnen Schalen von Aschantinüssen auf 

unentwegt kauend. 

 

 (Ich weiß, es wäre gesünder 

sich mit geringerer Teilnahme zu betrachten; 

 auch wäre es gesünder 

in einem weniger durchwärmten Zimmer zu übernachten; 

auch wäre es gesünder 

den Verzicht auf Tabak nicht durch Schnapsgenuß zu erleichtern; 

 auch wäre es gesünder 

sich über die Gesundheit weniger Gedanken zu machen.) 

 

Wieviel Eigenliebe enthält schon das Wort 

dünn im Bericht dessen, der Aschantinüsse aufbricht 

um die kleinen weißen Kerne in der braunen bitteren spröden Haut zu zerbeißen 
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Um amendoim para você 

 

 

A lareira consome o resto de um peixe.  

 

Desde o fim da refeição, que solitária 

e, portanto, sem nenhuma cerimônia 

(como é de hábito até entre casais mais simples) 

transcorreu, 

quebro a fina casca dos amendoins 

mastigando ininterruptamente. 

 

 (Sei que seria mais saudável 

contemplar-se com menos envolvimento; 

 também seria mais saudável 

dormir em um quarto mais arejado; 

 também seria mais saudável 

não amenizar a abstinência de fumo com o consumo de álcool; 

 também seria mais saudável 

pensar menos em viver saudavelmente.) 

 

Quanto amor-próprio contém a própria palavra 

fina no relato deste que quebra amendoins 

para mastigar as pequenas nozes brancas de pele marrom, rugosa e amarga  
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wieviel Eigenliebe liegt auch in der Wartung eines Ofens 

in Erwartung der Ausdehnung der thermometerlichen Quecksilbersäule 

in den Schaufensterblicken, die vor dem 

Schnapskauf Preise vergleichen und Steuerprozente dazuschlagen 

 im Aufschlitzen eines fetttriefenden 

Fisches, der wie Gold glänzt und auf einem Stück Pergamentpapier 

alles über sich ergehen läßt, weil er nicht in seinem Element ist 

 

wieviel Eigenliebe liegt in diesen kleinen täglichen Handlungen, mit 

denen man versucht, sich einen Ersatz des Mütterlichen ins Leben zu 

schwindeln 

 

wieviel Liebe ließe sich augenblicklich gewinnen, wenn sich jetzt 

eine Aschantinuß für dich 

aufbrechen ließe. 
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quanto amor-próprio há na manutenção da lareira 

na expectativa de ver a coluna de mercúrio do termômetro expandir-se 

 nas consultas de preços nas vitrines  

e cálculos de impostos antes de comprar bebidas 

no corte de um peixe que pinga gordura, 

que brilha como ouro e que, sobre um pedaço de papel vegetal, 

deixa que se faça tudo com ele por estar, agora, fora d’água  

 

quanto amor-próprio há nestas pequenas lides cotidianas com 

as quais tentamos forjar algo de mãe para a vida 

 

quanto amor se ganharia num instante se eu pudesse, agora,  

simplesmente quebrar  

um amendoim para você. 
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Vier Versuche zu definieren 

 

 

Meine Liebe 

ist der Schmerz meiner zeitweisen Abwesenheit von dir. 

 

Meine Liebe 

ist das Lachen beim zeitweisen Wiedersehen mit dir. 

 

Meine Liebe 

ist das Aufsagen unbedeutender Worte vor dir. 

 

Meine Liebe  

ist der zeitweise ungläubige Thomas in mir.  
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Quatro tentativas de definir 

 

 

O meu amor 

é a dor dos momentos em que me ausento de ti. 

 

O meu amor  

é o riso dos momentos de reencontro contigo. 

 

O meu amor 

é recitar palavras insignificantes diante de ti. 

 

O meu amor  

é o São Tomé às vezes descrente que há em mim. 
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Februar 

 

 

Festgetreten und hölzern 

Schnee aus Parkett – Sommer aus dem Ofen – Konservenfischfang – 

ein Steilhang zerbrochener Gedanken. 

 

Im Fenster, neben der Kuh in der Flasche 

gackern zwei Hühner die Geburt ihrer Söhne 

Kühlhauseier im Papiersack 

in den finsteren Himmel der Winternacht. 



81 
 

Fevereiro 

 

 

Endurecida e de madeira 

neve de parquê – verão da lareira – pesca de peixe em conserva –   

uma encosta de pensamentos quebrados. 

 

Na janela, ao lado da vaca engarrafada, 

cacarejam duas galinhas o nascimento de seus filhos, 

ovos de frigorífico em saco de papel, 

no céu negro da noite de inverno. 
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Herbstlaub am Rand des Frühlings 

 

 

Herbstlaub am Rand des Frühlings, 

der durch die Sträucher preßt, 

daß die Knospen aufspringen – wozu 

hast du widerstanden? 

 

Braun und zerbrechlich hängst du 

in der Sonne, die dich nichts angeht, 

zerrissen zu werden vom Sturm, der bevorsteht – wozu 

hast du widerstanden? 
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Folha de outono no limiar da primavera 

 

 

Folha de outono no limiar da primavera  

que se entranha pelos ramos 

e faz abrir os botões – para que  

resististe? 

 

Seca e quebradiça, tu pendes 

ao sol que não te pertence, 

para seres arrancada pela tempestade iminente – para que 

resististe? 
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Sommer 

 

Auf Koffern im Wartesaal verfroren sitzend, 

zählten wir Wochen an kaum bewegbaren Fingern,  

sagten: wenn Sommer ist, und dachten 

Tagen nach, die wir in Wiesen verbrachten. 

 

Nun es so weit ist, müssen wir erkennen, 

daß unsere Städte nicht für den Sommer gebaut sind. 

Auch sind wir zu lang nicht mehr auf Wiesen gelegen. 

Auch ist die Sonne zu ruhig. Wir denken an Regen. 
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Verão 

 

Sentados em malas em saguões de espera, enregelados, 

contávamos as semanas nos dedos enrijecidos, 

dizíamos: quando for verão, e pensávamos 

nos dias que sobre a relva passamos. 

 

Agora, que é chegada a hora, temos de reconhecer 

que nossas cidades para o verão não foram feitas. 

Também nós já há muito na relva não deitamos. 

Também o sol é pacato demais. Pensamos na chuva.  

 

 A inversão no último verso para: "Na chuva pensamos" poderia contemplar a rima 

gelegen / Regen dos versos três e quatro da última estrofe, pois teríamos em português 

"deitamos / pensamos". A ordem direta em alemão, porém, torna o significado deste verso 

muito claro e acentua a melancolia construída ao longo da segunda estrofe, com a constatação 

da discrepância entre o sonho de futuro, exposto na primeira estrofe, e a inadequação deste 

sonho em um tempo com circunstâncias diversas.  

 Segundo o poema, não é mais um tempo de enfrentar as adversidades (enregelados, 

sentados em saguões de espera, as mãos enrijecidas pelo frio) e planejar o futuro (quando o 

verão chegar), mas um tempo em que o antes almejado verão se torna um transtorno (nossas 

cidades não foram feitas para o verão). O uso da antítese no último verso, sol/chuva, realça os 

contrastes anteriores: presente/futuro, sonho/realidade, inverno/verão, e reforça o pensamento 

como uma fuga, como a nova esperança de futuro. A ordem direta da frase Wir denken an 

Regen [Pensamos na chuva], conduz o leitor através do verso, deixa-o aberto até a última 

palavra, para só então expor a nova alternativa. Com a ordem direta em português, este 

movimento do original é mantido. Temos o mesmo efeito de expectativa. O leitor da tradução 

não recebe uma informação antes do que o leitor do original. "Na chuva pensamos" ou "Em chuva 

pensamos", interromperia a fluência do gesto interior expresso no original por fixar o objeto no início 

da frase. Além de introduzir uma rima pobre50, que desvalorizaria o verso. A prioridade recaiu no 

sentido e na atmosfera, em detrimento de uma eventual correspondência formal de natureza fônica. 

 

                                                           
50 São consideradas pobres, as rimas entre vocábulos pertencentes à mesma classe gramatical: substantivo e 

substantivo, verbo e verbo, etc. (AZEVEDO FILHO, 1971, p.56). 
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Oktobernacht 

 

Sessel, bring mir einen Gast. 

Tisch, bring mir ein fröhliches Mahl. 

Lampe, zeig mir ein freundliches Gesicht,  

nicht mich im Spiegel. Spiegel, dreh dich zur Wand. 

 

Sessel, bring mir einen Gast. 

Tisch, bring mir ein fröhliches Mahl. 

Fenster, geh auf in ein wärmeres Land. 

Koffer, nimm mich bei der Hand und flieg mich nach Ägypten. 

 

Sessel, bring mir einen Gast. 

Tisch, bring mir ein fröhliches Mahl. 

Telefonvogel, sing für mich. 

Oder bring mir einen kellertiefen Winterschlaf, Bett. 
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Noite de outono 

 

Poltrona, traga-me uma visita. 

Mesa, traga-me uma refeição alegre. 

Lustre, mostre-me um rosto amigo, 

não a mim no espelho. Espelho, vire-se para a parede. 

 

Poltrona, traga-me uma visita. 

Mesa, traga-me uma refeição alegre. 

Janela, abra-se em um país mais quente. 

Mala, agarre-me pela mão e leve-me para o Egito. 

 

Poltrona, traga-me uma visita. 

Mesa, traga-me uma refeição alegre. 

Pássaro-telefone, cante para mim. 

Ou deixe-me hibernar p(o)r(ã)ofundamente, cama. 

 

  

 A primeira questão relevante na tradução deste poema é o título. No original, 

Oktobernacht significa literalmente "Noite de Outubro", mas a tradução "Noite de Outono" 

parece-nos ser a mais adequada pelos motivos apresentados a seguir. Outubro é o mês que 

pode ser visto como a porta de entrada para o período escuro e frio na Europa. O inverno é 

longo, com temperaturas muito baixas, com dias curtos e pouco sol e, por isso, associado a 

períodos depressivos e atmosfera de tristeza e melancolia. O leitor do original tenderia a 

reconhecer o mês de outubro automaticamente como outono e a associá-lo à gama de 

significados a que esta estação está ligada. O dicionário DUDEN – Das Stilwörterbuch 

[Dicionário de Estilística] registra ainda para o verbete Herbst [outono] (DUDEN, 1988, p. 

365), por exemplo, a seguinte acepção: "[...] übertr. (geh.): Spätzeit, Zeit des Alterns: im H. 

des Lebens stehen" [sentido figurado (língua culta): tempo tardio, tempo do envelhecimento: 
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estar no outono da vida"]. Esta fase de balanço da vida, fase de colher os frutos, também 

remete a melancolia, solidão, isolamento – temas presentes neste poema. Na lírica de línguas 

alemã e portuguesa, o outono é também um tema recorrente51.  

 Além disso, é hábito nas culturas de língua alemã dividir o ano em estações e referir-se 

a períodos específicos do ano através das estações. A seguinte frase exemplifica esta prática: 

Das 'Trendmagazin für Gesundheit, Familie und Genuss' stellt zweimal im Jahr (Frühjahr 

und Herbst) Titel, Themen und Autoren vor, die… [A revista 'Tendências para a Saúde, 

Família e Lazer' apresenta, duas vezes ao ano (na primavera e no inverno), títulos, temas e 

autores que...] (em https://www.buchaktuell.de/angebot/handelspartner/kundenmagazine.htm, 

acessado em 22 maio 2018). 

 O poema Oktobernacht evoca carência, solidão, desconforto e vontade de fuga, 

claramente associados, no imaginário europeu, ao outono no hemisfério norte (sobretudo nos 

países da Europa Central e Escandinávia). O eu lírico anseia por uma companhia ("um rosto 

amigo"), uma refeição alegre, um telefonema e um local mais quente (último verso da 

segunda estrofe, "leve-me para o Egito"). O verso final apresenta uma alternativa aos pedidos 

anteriores, introduzida pela conjunção coordenativa alternativa "ou" (oder, em alemão). Esta 

alternativa proposta pelo eu lírico é "hibernar", dormir profundamente, até terminar o inverno, 

e consequentemente o isolamento e a solidão que a ele estão associados. Adotando "Noite de 

Outono" no título, reforça-se o tempo e o espaço de onde o eu lírico original fala e induz-se o 

leitor da tradução a entender o poema dentro desta tradição, ampliando o "horizonte de 

expectativa" dos leitores do português (cf. JAUSS, 1994, p. 26). Esta importante nuance da 

leitura não aparece na tradução de Oktobernacht por "Noite de Outubro", já que o leitor 

brasileiro não tende a associar meses do ano com estações e estados mentais tão claramente 

quanto o  leitor da língua alemã.    

 No último verso, temos a segunda questão digna de nota neste poema: o adjetivo  

kellertief, que aliás não está registrado no dicionário DUDEN – Deutsches Universal 

Wörterbuch A-Z (DUDEN, 1996).. Este adjetivo, kellertief, é composto por justaposição a 

partir do substantivo Keller [porão] ("parte de uma casa ou prédio abaixo do primeiro piso", 

HOUAISS, 2001, p. 2262), e do adjetivo (e também advérbio) tief, que significa em português 

"baixo", "fundo", "profundo". A rede de dicionários monolíngues alemães Wörterbuchnetz.de 

                                                           
51Poetas como Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane, Christian Morgenstern, Wilhelm Busch, Georg Trakl, 

Friedrich Hölderlin, Eduard Mörike, Theodor Storm, Joseph Freiherr von Eichendorff e Johann Wolfgang von 

Goethe são alguns dos poetas que escreveram pormas sobre o outono em alemâo. Cecília Meireles, Mário 

Quintana, Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Florbela Espanca e Manuel Bandeira são alguns que escreveram 

poemas sobre o outono em português.  

https://www.buchaktuell.de/angebot/handelspartner/kundenmagazine.htm
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registra sucintamente kellertief52como sehr tief [muito fundo]. Embora sem mais registros 

oficiais, este adjetivo é relativamente difundido na linguagem coloquial e jornalística em 

diversos contextos, com o significado de extrem tief [extremamente baixo, profundo, grave], 

inclusive em meios de comunicação tradicionais, como o hebdomadário Die Zeit, da 

Alemanha, o jornal austríaco Der Standart,  e a rede de televisão 3sat, uma cooperação entre 

as redes estatais de televisão dos três países de língua alemã; Alemanha, Áustria e Suíça.53  

 O recurso do uso de parênteses para incluir ou excluir letras, e assim permitir a leitura 

de duas palavras simultânea e alternadamente, já foi amplamente utilizado na poesia 

contemporânea (por exemplo por E. E. Cummings e seu tradutor Augusto de Campos. 

CUMMINGS, 1999) e, ao lado de outros recursos visuais, como o espaçamento das palavras 

na página e o uso de diferentes fontes, proporciona a possibilidade de manter ou ressaltar 

ambiguidades, polissemia e modos de leitura. Neste caso específico, permite ao leitor da 

tradução ter acesso à imagem metafórica presente no original e suas possíveis interpretações: 

"tão profundo quanto um porão". Esta solução pode ser considerada um recurso de "tradução 

documental", no sentido desenvolvido por Christiane Nord. Esta construção em português 

contém uma informação metalinguística, uma vez que "adapta estruturas sintáticas e o uso 

idiomático do vocabulário para as normas da língua de chegada" (NORD, 2001, p. 49).     

  

                                                           
52http://woerterbuchnetz.de/RhWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=RhWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&pa

tternlist=&lemid=RK04169. Acesso em: 24 maio 2018. 
53 Seguem aqui aqui alguns exemplos: 1) Viel zu oft wird unsere Generation unterschätzt und das Niveau vieler 

Formate, die vermeintlich auf die Jugend zugeschnitten sind, ist kellertief. 

 http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/181481/index.html . 2) Was aber auf dem Immobilienmarkt 

geschähe, wenn es zum Umzug käme, liegt auf der Hand. Kein Wunder also, wenn manches Familienoberhaupt 

bereits an kellertief abstürzende Werte und Preise denkt und schon mal durchspielt, wie es der Rutschpartie 

entkommen könnte.  https://www.zeit.de/1989/47/bonn-bald-kulisse.  3) Der kellertief grundelnde Sänger 

Norbert Wally flutete seine abgedunkelten Road-Movie-Balladen mit Herzblut.  

https://derstandard.at/1297820826865/Burgtheater-regeneriert. Acesso em: 26 maio 2018. 

 

http://woerterbuchnetz.de/RhWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=RhWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&patternlist=&lemid=RK04169
http://woerterbuchnetz.de/RhWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=RhWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&patternlist=&lemid=RK04169
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/181481/index.html
https://www.zeit.de/1989/47/bonn-bald-kulisse
https://derstandard.at/1297820826865/Burgtheater-regeneriert
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Elegie 

 

 

Die Zeit ist lang und leer 

und läuft rasch. 

Man geht an ihr vorbei 

und kommt nicht mit. 

 

Die Tage werden kürzer. 

Die Sonne scheint weniger stark. 

Die Tage von andern 

sind noch sommerlich lang. 

 

So viele andere sind 

angenehm, doch fremd. 

Man schaut in ein Gesicht 

und wird nicht bekannt. 

 

Man tastet sich zurück 

und sieht von einer Bank 

Kinder mit einem Ball. 

Stundenlang kann man alt sein. 
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Elegia 

 

 

O tempo é longo e vazio 

e anda veloz. 

Passa-se por ele  

sem abarcá-lo. 

 

Os dias tornam-se mais curtos. 

O sol brilha com menor intensidade. 

Outros ainda têm dias  

longos como no verão. 

 

Muitos outros são  

agradáveis, porém estranhos. 

Olhar para um rosto 

não o torna familiar. 

 

Recolhemo-nos ao passado 

e, de um banco de praça, vemos 

crianças com uma bola. 

Pode-se ser velho por horas a fio. 
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Einlaß zu finden 

 

 

in eine Art Mutter 

die umschließt ohne Ausgang und Ende 

wie ein Berg 

 

in eine Art Berg 

der atmet und dunkel und schwer ist 

wie eine Mutter 

 

in eine Art Mutter 

in eine Art Berg 

 

ohne Geburt 

ohne Bergwerk 
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Chave para encontrar 

 

 

de certa forma mãe 

que envolve sem saída e sem fim 

como uma montanha 

 

de certa forma montanha 

que respira e é escura e pesada 

como uma mãe 

 

de certa forma mãe 

de certa forma montanha 

 

sem parto 

sem mina 

 

 

 

 O substantivo Einlaß, no título do poema, significa "entrada", "admissão", "ingresso" 

(https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/Einlass, LANGENSCHEIDT p. 759, ). Einlaß zu 

finden pode ser lido como "porta de entrada" para encontrar, desvendar algo. O início, a 

abertura, a inauguração de um processo de busca, para compreender a questão proposta no 

poema. A palavra "chave" contém essa ideia de instrumento que abre, que permite a entrada, 

registrada no dicionário Houaiss como segue (HOUAISS, 2001, p. 695): "chave [...] 5 por 

metáfora: meio de acesso, porta [...] 6 por metáfora: aquilo que possibilita o acesso ao 

conhecimento, à compreensão, à elucidação de alguma coisa [...] »a chave de um enigma«. 

 A tradução dos dois últimos versos, embora semanticamente correspondente – Geburt 

[parto ou nascimento] e Bergwerk  [mina] –, oferece poucas possibilidades de compensação 

do paralelismo sonoro das duas palavras do original. No original temos as consoantes "g", 

"b", "r" presentes nas duas palavras e o paralelismo de duas consoantes oclusivas surdas no 

final dos dois versos, "t" e "k". Na tradução temos apenas a repetição de "sem" e as duas 

https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/Einlass
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palavras dissílabas. Seria plausível, embora com resultado certamente questionável, a busca 

por soluções alternativas para a tradução destes dois versos, a fim de compensar o efeito 

sonoro perdido. Seria possível pensar em "gestação" para Geburt e "escavação" para 

Bergwerk. Esta versão representaria, por um lado, um deslocamento semântico – voltado para 

o processo ("parto" – ou "nascimento" – o momento explosivo, breve e dramático seria 

substituído por "gestação", um longo processo; "mina" seria substituída por "escavação", 

também um processo anterior à existência da mina), mas compensaria o efeito sonoro com a 

rima e a aliteração "es": sem gestação/sem escavação. O custo deste efeito sonoro, porém, 

parece ser muito alto em relação à imagem presente no original.  

 Uma outra variante possível, ressaltando o movimento contido nas duas palavras em 

alemão, um movimento de expulsão, de ir para fora, em Geburt, e um movimento de ir para 

dentro em Bergwerk, poderia ser: sem parto/sem escava. Esta versão, porém, também não 

chega a preservar o recurso sonoro destes versos. 
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Zeichen 

 

 

Zerbrochen sind die harmonischen Krüge, 

die Teller mit dem Griechengesicht, 

die vergoldeten Köpfe der Klassiker – 

 

aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter 

in den Hütten der Töpfer 

 

 

 

 

 

 Em português: 

 

Sinais 

 

 

Quebradas estão as harmoniosas ânforas, 

os pratos com os perfis gregos, 

as cabeças douradas dos clássicos - 

 

mas a argila e a água ainda giram 

nas choupanas dos oleiros. 

  



96 

Herz 

 

Bis in die Finger 

jagst du deine Schläge 

bis in die Finger 

Schlagendes 

 

Bis an die Schläfen 

jagst du deine Schläge 

bis an die Schläfen 

Schlagendes 

 

Bis auf die Fingerspitzen 

treibst du die Erwartung 

doch du kannst sie nicht ins Leere stürzen 

 

Bis an den Abhang der Schläfen 

treibst du die Erwartung 

doch du kannst sie nicht ins Leere stürzen 

 

Bis in die Finger 

trägst du deine Klage 

Geschlagenes 

 

Bis an die Schläfen 

trägst du deine Klage 
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Coração 

 

Até os dedos 

tu persegues tuas batidas 

até os dedos, 

batente 

 

Até as têmporas 

tu persegues tuas batidas 

até as têmporas, 

batente 

 

Até as pontas dos dedos 

tu empurras a expectativa   

não podes, porém, lançá-la para fora  

 

Até o abismo das têmporas  

tu empurras a expectativa 

não podes, porém, lançá-la para fora 

 

Até os dedos 

tu carregas tuas lamúrias, 

abatido 

  

Até as têmporas  

tu carregas tuas lamúrias. 
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Ikarus 

 

Er flog hoch 

über den anderen. 

Die blieben im Sand 

Krebse und Tintenfische. 

Er flog höher 

Als sein Vater, der kunstgewandte 

Dädalus. 

Federn zupfte die Sonne aus seinen Flügeln. 

Tränen aus Wachs tropften aus seinen Flügeln. 

Ikarus flog. 

Ikarus ging unter. 

Ikarus ging unter 

hoch über den anderen. 
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Ícaro 

 

 

Ele voou alto 

sobre os outros. 

Os que ficaram na areia, 

caranguejos e polvos. 

Ele voou mais alto 

do que seu pai, o habilidoso 

Dédalo. 

O sol arrancou as penas de suas asas. 

Lágrimas de cera pingaram de suas asas. 

Ícaro voou. 

Ícaro caiu. 

Ícaro caiu 

bem acima dos outros. 
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Andere Augen  

 

 

Andere Augen müssen den Menschen, 

andere Augen die Blume ansehen. 

 

Neben der Blume kann der Mensch 

nicht lang stehn. Blumen im Glas 

duldet er einige Tage. Länger 

dulden sie ihn nicht. Besuche 

zu entfernter Verwandter 

machen verlegen. 

 

Neben die Kraft aber soll sich der Mensch 

stellen. Damit gewiß wird, wer 

der Stärkere ist. Damit dem 

Schwachen Hilfe zuteil wird. 

Damit die Verwandtschaft 

nützt. 
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Outros olhos 

 

 

Outros olhos precisam olhar o homem 

outros olhos, a flor 

 

Ao lado da flor, o homem não 

consegue ficar muito tempo. Flores no vaso 

ele aguenta uns dias. Mais do que isso 

elas não o aguentam. Visita  

de parentes muito distantes 

constragem. 

 

Ao lado da força o homem deve 

se posicionar. Para que fique claro quem 

é o mais forte. Para que se 

ofereça ajuda ao fraco. 

Para que o parentesco 

sirva.  
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Schale und Kern 

 

 

Viele meinen, daß die Welt mit Gutem 

voll ist und mit Bösem. 

Sie schauen die Welt an wie eine Frucht 

aus Schale und Kern. 

 

Ob aber der Kern das Gute und die 

Schale bös ist oder umgekehrt, 

darüber besteht anscheinend 

keine Einigkeit. 

 

Sonst würden nicht alle den Kern preisen 

Und von der Schale sich nähren.  

Sonst würden sie die Schale in jedem Fall 

vom Kern lösen.  
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Casca e caroço 

 

 

Muitos acham que o mundo está 

cheio do bem e do mal. 

Eles olham o mundo como a uma fruta 

com casca e caroço. 

 

Se o caroço é o bem e a  

casca é o mal, ou o oposto, 

não há, aparentemente, 

nenhum consenso. 

 

Senão não louvariam todos o caroço 

e se alimentariam da casca. 

Senão eles dissociariam sempre a casca 

do caroço. 
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Ausgleich 

 

 

Menschen wägen auf verschiedene Weise. 

 

Manche füllen abwechselnd die eine und die 

andere Schale an: 

oben und unten muß es geben. 

 

Andere füllen beide Schalen zugleich und 

gleichmäßig an: 

jedes Ding hat ein anderes Ding daneben.  

 

Beide haben die gleiche Waage. 

 

Beide nennen es Ausgleich 

.
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Equilíbrio 

 

 

As pessoas pesam de modos diversos. 

 

Algumas enchem alternadamente um e 

outro prato: 

há que ter algo em cima e embaixo.  

 

Outras enchem os dois pratos simultânea e 

simetricamente: 

cada coisa tem outra coisa ao lado 

 

Ambas possuem a mesma balança. 

 

Ambas chamam isso de equilíbrio.  
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Wer fragt schon 

 

 

Klar, daß sie etwas suchten 

zu ihrer Zeit. 

Wer fragt schon, was. 

 

Sie wurden vom Regen verregnet 

sie wurden vom Schnee beschneit. 

Wer fragt schon, wozu. 

 

Sie hatten ihren Spaß. 

Sie hatten ihr Leid. 

Wer fragt schon, wodurch. 

 

Sie konnten fluchen. 

Sie konnten lachen. 

Wer fragt schon, warum. 
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E quem se importa 

 

 

Claro que buscavam algo 

em seu tempo. 

E quem se importa o quê. 

 

Foram chovidos pela chuva 

foram nevados pela neve. 

E quem se importa para quê. 

 

Divertiram-se. 

Sofreram. 

E quem se importa com o quê. 

 

Puderam esbravejar. 

Puderam rir. 

E quem se importa por quê. 
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Wie man Freunde gewinnt 

 

Sie haben eine Tüte mit 

Rosinen bei sich 

und erwarten dich 

im besten Zimmer bei sich 

und laden dich ein: bitte 

bedienen Sie sich. 

 

Wenn du gegessen hast 

von den Rosinen bei ihnen 

und du erkundigst dich: 

womit kann ich dienen, bitte? 

sagen sie: 

wie äußerst aufmerksam von Ihnen –  

haben Sie 

vielleicht ein paar Rosinen bei sich? 

 

Mußt du nein sagen 

wird die Verwandlung groß sein: 

wir haben uns leider 

sehr getäuscht in Ihnen 

wozu tragen Sie 
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Como se ganha amigos 

 

Eles têm um pote com 

uvas-passa  

e te recebem 

em casa na sala mais bonita 

e te oferecem: por favor, 

sirva-se à vontade. 

 

Depois de comeres  

as uvas-passa deles 

perguntas: 

como posso ser útil? 

eles dizem: 

quanta gentileza da sua parte – 

será que você tem  

algumas uvas-passa para nos oferecer? 

 

Se disseres não, 

a transformação será grande: 

nós infelizmente  

nos enganamos muito com você 

para que você tem 
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Backentaschen bei sich? 

Glauben Sie 

wir gaben Ihnen zum Naschen Rosinen? 

 

Aber kannst du ja sagen 

wird die Verwandlung groß sein: 

mit milden Seifen 

werden sie dich abwaschen 

auf ihren Schultern 

werden sie dich durch alle Zimmer tragen 

mit süßen Stimmen 

werden sie dich fragen: 

 

und gefallen Ihnen 

diese schönen Vorhänge, bitte? 

und gefällt Ihnen 

diese praktische Beleuchtung, bitte? 

und finden Sie 

diesen Käse nicht hervorragend? 

und du wirst Freunde gewinnen 

ja sagend. 
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essas bochechas de hamster? 

Você acha que  

lhe demos uvas-passa para beliscar? 

 

Se disseres sim 

a transformação será grande: 

com sabonetes suaves 

irão te ensaboar  

sobre seus ombros 

te carregarão por toda a casa 

e com voz suave 

te perguntarão: 

 

não são lindas 

estas belas cortinas, hein? 

não é lindo 

este lustre tão prático, hein?  

e você não acha  

este queijo magnífico? 

e tu ganharás amigos 

dizendo sim. 

 

 

 Este é um dos vários poemas que Ernst Jandl gravou no CD aus der kürze des lebens 

(JANDL, 1995) acompanhado pela bigband da Norddeutscher Rundfunk Hamburg - NDR 

com composições e direção de Dieter Glawischnig.  O CD foi gravado ao vivo no Festival 

Musikland Niedersachsen in Wolfsburg e Hannover, na Alemanha, a 12 de julho de 1989 e 

lançado em 1995 em um álbum duplo, juntamente com laut und luise, pela Hat Hut Records 

Ltd., de Therwil, na Suíça.  

 Este poema, como outros que possuem uma versão quase musicada, ou pelo menos 

com uma leitura rítmica claramente marcada, comportam conceitos de tradução distintos. 

Apresento aqui duas possíveis versões: a primeira, mais semântica e "literal", não prioriza o 

ritmo e as rimas. Nesta primeira versão, Rosinen recebe a tradução correspondente "uva-

passa". Também os versos wozu tragen Sie Backentaschen bei sich, na terceira estrofe, foram 
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traduzidos com grande proximidade semântica ao original por: "para que você tem essas 

bochechas de hamster?". Quando, porém, a intenção da tradução, no sentido dado na Teoria 

de Skopos, é 1) poder ser lida no mesmo ritmo da leitura do autor, estabelecendo como 

parâmetro esta gravação acima mencionada, ou 2) adaptar elementos do original à cultura de 

chegada, a estratégia de tradução passa a ser diversa e, consequentemente, também o 

resultado.  

 A segunda versão seria: 

 

Wie man Freunde gewinnt 

 

Sie haben eine Tüte mit 

Rosinen bei sich 

und erwarten dich 

im besten Zimmer bei sich 

und laden dich ein: bitte 

bedienen Sie sich. 

 

Wenn du gegessen hast 

von den Rosinen bei ihnen 

und du erkundigst dich: 

womit kann ich dienen, bitte? 

sagen sie: 

wie äußerst aufmerksam von Ihnen –  

haben Sie 

vielleicht ein paar Rosinen bei sich? 

 

Mußt du nein sagen 

wird die Verwandlung groß sein: 

wir haben uns leider 

sehr getäuscht in Ihnen 

wozu tragen Sie 

Backentaschen bei sich? 

Glauben Sie 
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Como ganhar amigos 

 

 

Eles têm um pote de 

biscoitos na mão 

e te recebem 

no melhor lugar da mansão 

e dizem: sirva-se, sim, claro,  

por que não? 

 

Depois que tu comeres  

os biscoitinhos deles 

e indagares: 

que posso eu fazer por vocês? 

eles te respondem: 

que enorme gentileza a sua, 

será que você tem 

algum biscoito na mão? 

 

Se disseres não, 

a transformação será grande: 

de fato 

você foi uma grande decepção 

para que você tem 

essa cara de glutão? 

Você acha que  
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wir gaben Ihnen zum Naschen Rosinen? 

 

Aber kannst du ja sagen 

wird die Verwandlung groß sein: 

mit milden Seifen 

werden sie dich abwaschen 

auf ihren Schultern 

werden sie dich durch alle Zimmer tragen 

mit süßen Stimmen 

werden sie dich fragen: 

 

und gefallen Ihnen 

diese schönen Vorhänge, bitte? 

und gefällt Ihnen 

diese praktische Beleuchtung, bitte? 

und finden Sie 

diesen Käse nicht hervorragend? 

und du wirst Freunde gewinnen 

ja sagend. 
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lhe demos para provar os biscoitos? 

 

Se disseres sim 

a transformação será grande: 

com sabonetes suaves 

eles te ensaboarão  

sobre seus ombros 

por toda a casa te carregarão 

e com voz suave 

eles te perguntarão: 

 

não são lindas 

estas belas cortinas, hein? 

não é linda 

esta prática luminária, hein?  

você não acha  

este queijo magnífico? 

e tu ganharás amigos 

dizendo sim. 

 

 

 Esta é uma segunda versão do poema em português, tendo como parâmetro o ritmo da 

leitura do autor acompanhado pela composição de Dieter Glawischnig, mencionada 

anteriormente. Note-se que, para priorizar o ritmo, a métrica e as rimas do original, nesta 

versão os elementos semânticos foram adaptados. Assim, Rosinen virou "biscoitos"; o melhor 

cômodo da casa, ou "a sala mais bonita" (das beste Zimmer bei sich, no original) passou a ser 

"o melhor lugar da mansão".  

 No jogo de aproximações e compensações da tradução, o emprego da palavra 

"mansão" se justifica como retomada da ironia presente no primeiro verso na palavra Tüte, 

que seria um simples saco de papel ou de plástico, e que se perde na tradução por "pote", uma 

palavra muito mais neutra. Os anfritiões oferecem uvas-passa em saco de papel ou plástico, 

que é algo muito simples e corriqueiro para se petiscar entre as refeições nos países de língua 

alemã. No Brasil, uvas-passa são menos comuns e mais caras do que biscoitos. Sob este 
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aspecto, do contexto da cultura de chegada, a tradução de Rosinen por "biscoito" também 

pode ser considerada mais adequada. 

 As rimas em "ão" e entre vocábulos pertencentes à mesma classe gramatical –

substantivo e substantivo, verbo e verbo, etc –, constituem as chamadas 'rimas pobres' 

(AZEVEDO FILHO, 1971, p.56). As rimas do original também são "rimas idênticas" 

(identischer Reim ou rührender Reim), igualmente consideradas 'pobres': em en (que é a 

terminação do infinitivo dos verbos) e inen com a variante end; e repetição de pronome 

reflexivo sich e do pronome oblíquo e reflexivo dich. Segundo Wolfgang Kayser, no clássico 

manual Kleine deutsche Versschule [Pequena Escola do Verso Alemão]: "A impressão que a 

rima idêntica (rührender Reim) causa em nós, leitores atuais, é devastadora"54. Também sob 

este aspecto, pode-se dizer que há uma aproximação entre original e tradução, embora a 

localização das rimas varie, seguindo a prioridade da compreensão semântica e da 

similaridade rítmica. 

  

                                                           
54 Der Eindruck [vom rührenden Reim] ist auf uns heutige Leser vernichtend. (KAYSER, 1982, p. 88). 
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Vierfüßer 

 

 

Noch leben wir glücklich mit allen Vieren. 

Aber das kann mir und dir passieren: 

Der Mann am Straßenrand hat nur drei 

Der Mann im Rollstuhl hat nur zwei 

Der Mann im Bett hat nur eins 

Der Mann auf dem Brett hat keins 

von allen Vieren. 

 

 

 

 

 

 Em português: 

 

 

 

Quadrúpede 

 

 

Ainda vivemos felizes com todos os quatro. 

Mas pode acontecer comigo e contigo: 

O homem na calçada só tem três 

O homem na cadeira de rodas só tem dois 

O homem na cama só tem um 

O homem sobre a prancha não tem nenhum 

dos quatro. 
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Züge der Zeit 

 

 

Wenn Männer in die Straßenbahn steigen,  

schauen sie, wer darin ist. 

Eine Straßenbahn ist ein halbes Kaffeehaus: 

wenn einer Glück hat, kann er 

bei einer angenehmen fremden Frau 

einige Zeit sitzen. 

 

Auch ist die Straßenbahn ähnlich einer 

Bibliothek, in der Leute sitzen und lesen; 

hier allerdings in Büchern aus den 

eigenen Taschen und in Zeitungen. 

Die Straßenbahnschaffner sind keine 

Bibliothekare. 

 

Doch auch die der Lektüre Ergebenen 

messen die Nachbarn. 

So kann es geschehen, daß einer, 

aufblickend vom Buch, 

den Wuchs eines Mädchens umarmte 

mit seinen Augen, sie aber wieder zurück 

führte in das leichter erreichbare 

Zwiegespräch mit dem willig geöffneten Buch. 
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Traços do tempo 

 

 

 

Quando os homens entram no bonde, 

observam quem está dentro. 

Um bonde é quase como uma cafeteria: 

com um pouco de sorte, pode-se 

sentar por algum tempo 

ao lado de uma agradável desconhecida. 

 

O bonde também se parece com uma  

biblioteca, onde as pessoas se sentam e leem; 

mas aqui leem livros tirados 

das próprias bolsas e jornais. 

Os condutores não são 

bibliotecários. 

 

Mas os que estão imersos na leitura também 

reparam os vizinhos. 

Portanto poderia acontecer que alguém,  

erguendo a vista do livro, 

abraçasse o vulto de uma moça 

com os olhos, e depois os retornasse 

à confabulação mais acessível  

com o livro docilmente aberto. 
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Daß ihm darauf hinter den Augen ein Bild saß, 

das ihm die Sätze des Buches dreimal verknotete,  

bis er den Blick aus den Zeilen herauszog,  

läßt sich begreifen. 

 

Dann aber sah er am gleichen Platze wie vordem 

eine Frau, die ihre Runzeln 

schon mit Ergebenheit trug und ihr farbloses Kleid 

wie den härenen Kittel55 des, der sich aufgibt. 

Und er erkannte die gleichen Züge wie vordem. 

Und er ahnte die schlimmen Züge der Zeit. 

                                                           
55 Härenen Kittel refere-se à túnica, ou espécie de colete, feita de pelo de cabra, de camelo ou de crina 

de animal, usada desde a Antiguidade diretamente sobre a pele como forma de mortificação ou 

penitência. Em alemão fala-se também em Büßerhemd  [vestimenta de quem se penitencia ou 

mortifica]. 
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Que uma imagem tenha ficado gravada atrás de seus olhos, 

que as frases no livro tenham dado três voltas  

até ele conseguir tirar o olhar das linhas, 

é compreensível. 

 

Mas depois viu então, no mesmo lugar de antes, 

uma mulher que já portava suas rugas 

com esmero e seu vestido desbotado 

como o cilício de quem se entrega. 

E reconheceu os mesmos traços de antes. 

E pressentiu os crueis traços do tempo. 

 

 

 

 

 A polissemia da palavra Zug, presente no título e nos dois últimos versos do poema, 

que significa, por um lado, "marca", "vestígio" – por exemplo no título "traços do tempo" –, e, 

por outro lado, "traços fisionômicos", Gesichtszüge – está presente na descrição das rugas no 

rosto da mulher que toma o lugar da moça de antes. Este eco da palavra "traços" nestas duas 

acepções também é possível em português. Um outro significado da palavra Zug é "trem", o 

meio de transporte sobre trilhos. A cena do poema se passa em um bonde elétrico – que 

também é um veículo sobre trilhos e que se desloca, passa, como o tempo. Esta terceira 

nuance de leitura, do tempo como um trem que passa, não é contemplada na leitura da 

tradução e não está preservada neste título. Esta leitura poderia apenas ser depreendida da 

própria cena do poema, que se passa em um veículo em movimento. 
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Im Schlaf 

 

 

Er traf einen Baum. 

Er baute darunter sein Haus. 

Er schnitt aus dem Baum 

einen Stock heraus. 

Der Stock wurde seine Lanze. 

Die Lanze wurde sein Gewehr. 

Das Gewehr wurde seine Kanone. 

Die Kanone wurde seine Bombe. 

Die Bombe traf sein Haus und riß 

den Baum an den Wurzeln aus. 

Er stand dabei und staunte,  

aber auf wachte er nicht.  
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Dormindo 

 

        

Ele encontrou uma árvore. 

Ele construiu debaixo dela sua casa. 

Ele cortou da árvore 

uma vara. 

A vara tornou-se sua lança. 

A lança tornou-se seu fuzil. 

O fuzil tornou-se seu canhão. 

O canhão tornou-se sua bomba. 

A bomba atingiu sua casa e arrancou 

a árvore pelas raízes. 

Ele viu e ficou estupefato, 

acordar, não acordou. 

 

 

 

3.2. Sobre os "Poemas esparços" e a escrita em letras minúsculas 

 

 

  Em seu primeiro livro publicado, Andere Augen [Outros Olhos], de 1956, Jandl 

adota o sistema ortográfico convencional da língua alemã, com o uso de letras maiúsculas no 

início das orações e na letra inicial de todos os substantivos. Não é possível precisar 

exatamente a partir de quando ele adota o uso exclusivo de letras minúsculas na composição 

de seus poemas. A partir de seu segundo livro, laut und luise, publicado em 1966, dez anos 

depois do primeiro, o autor adotaria exclusivamente o uso de letras minúsculas.  

 Os "Poemas Esparsos 1", incluindo poemas escritos entre 1952 e 1957, mas que não 

constam do seu primeiro livro publicado, já aparecem no primeiro volume da obra reunida, 

poetische werke, sob esta inovação, que permeará toda a sua obra futura. Sobre estes "poemas 

esparsos 1", num total de 55, sendo o último, deutsches gedicht [poema alemão], um poema 

de 18 páginas, sabe-se a data em que foram escritos (os registros encontram-se no sumário do 

original, ao lado do título de cada poema), mas a obra completa não registra se, onde e quando 

foram publicados. Sabe-se que Jandl, durante toda a sua trajetória, publicou assiduamente em 

revistas literárias.   
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3.3. Poemas originais e traduções de Verstreute Gedichte 1 [Poemas esparsos 1] 

       (1952-1957) 

 

 

 

 

trost in wolken 

 

 

in blauen 

himmeln 

wolken 

so weiß 

mit grauen 

seiten 

 

o trost: 

nicht alles 

ist rein! 

 

o wolken 

mit grauen 

seiten! 
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consolo nas nuvens 

 

 

no azul 

do céu 

nuvens 

tão brancas 

com partes 

cinzentas 

 

oh consolo: 

nem tudo 

é puro! 

 

oh nuvens 

com partes 

cinzentas! 
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figuren, plötzlich entdeckt 

 

 

drei gipsgrazien, hoch 

an der wand des hauses meiner kindheit, 

ihr macht mich vergnügt. 

vergnüglich 

sind solche entdeckungen im wohlbekannten. 
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estátuas, descobertas de repente 

 

 

três graças de estuque no alto 

da fachada da casa de minha infância, 

vocês me alegram. 

alegres 

são tais descobertas no já conhecido. 
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weiß               

          schwarz 

weiß 

          schwarz 

weiß 

         schwarz 

weiß 

             strich 

         schwarz 

weiß 

              strich 

          schwarz 

weiß 

              strich 

        balken 

          schwarz 

weiß 

             strich          

      balken 

        schwarz 

weiß 

             strich 

         balken 

gitter 

          schwarz 

weiß 

             strich 

                      balken 

gitter 

          schwarz 

weiß 

              strich 

          balken 

gitter 

    stacheldraht 

schwarz 

weiß 

             strich 

         balken 

  gitter 

    stacheldraht 

       schwarz 

weiß 

                    hanfseil 

schwarz 

                 hanfseil 

schwarz 

                hanfseil 

                 hanfseil 

                 hanfseil 

                                hanfseil 
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branco 

            preto 

branco 

            preto 

branco 

            preto 

branco 

                 traço 

             preto 

branco 

               traço 

            preto 

branco 

             traço 

     viga 

            preto 

branco 

             traço 

      viga 

            preto 

branco 

            traço 

     viga 

   grade 

          preto 

branco 

           traço 

      viga 

  grade 

          preto 

branco 

          traço 

     viga 

   grade 

arame farpado 

preto 

branco 

           traço 

     viga 

   grade 

arame farpado 

preto 

branco 

                 corda 

preto 

                 corda 

preto 

                 corda 

                 corda 

                 corda 

                  corda 
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 Apesar de não ter encontrado na obra reunida de Jandl referência do próprio autor a 

este poema e não ter achado, na fortuna crítica, nenhuma interpretação do mesmo, parece-me 

plausível lê-lo sob o pano de fundo do seguinte dado biográfico do autor: de ter sido soldado a 

partir de 1943 e prisioneiro de guerra do exército americano a partir de janeiro de 1945 (cf. 

STUCKATZ, 2016, p 27, e SIBLEWSKI, 1990, pp. 45). Esta prisão significou também uma 

espécie de libertação, afinal era o início do fim do regime nazista. No período em que ficou 

como prisioneiro, Jandl acabou trabalhando como intérprete de alemão-inglês e tendo contato 

com a obra de autores que viriam a ser importantes para a sua própria escrita. Ainda que não 

haja textos ou depoimentos do autor mais detalhados sobre este período e sobre o período em 

que ele passou no front, pode-se inferir através de seus poemas que estes episódios deixaram 

marcas profundas no jovem Jandl. O tema 'guerra' é bastante recorrente em sua obra.  

 Este poema, sem título, constitui-se de uma lista de substantivos alinhados 

verticalmente, que se repetem em uma sequência específica. O campo semântico das palavras 

e as repetições aludem a uma situação limitante, binária e maniqueísta (preto/branco, 

bom/ruim). Schwarzweiß malen ["pintar em preto e branco", numa tradução literal] significa 

em alemão, em sentido figurado, enxergar ou considerar algo de modo não diferenciado, 

simplista ou negativo. A sequência inicial de repetição das palavras weiß [branco] e schwarz 

[preto],  horizontalmente, uma abaixo da outra, poderiam sugerir, além do sentido figurado 

mencionado, um padrão listrado (como por exemplo o uniforme de presidiários).  

 Na sequência, aparece a palavra Strich [traço], possivelmente a palavra menos 

transparente de todo o poema e com a maior dificuldade de tradução. O dicionário DUDEN - 

Deutsches Universal Wörterbuch A-Z (DUDEN, 1996, p. 1485-1486), registra nove diferentes 

significados que variam entre: (1) "traço", como "risco", "linha" feito com objeto de escrever; 

(2) "traço", no sentido de "manejo do pincel ou pena", por exemplo os traços suaves e 

elegantes de um pintor; (3) "corte", como algo que é deixado de fora de uma lista ou de um 

texto, por exemplo; (4) se forem utilizados uma escova ou um arco de instrumento de cordas, 

Strich poderia ser "escovada" ou o ato de passar o arco sobre as cordas; (5) a direção do 

crescimento dos pelos de um animal ou dos cabelos humanos. Daí vem a expressão alemã 

gegen den Strich, "a contrapelo", que expressa contrariedade, transgressão, que vai "no 

sentido contrário ao crescimento dos pelos"; (6) Strich também significa em calão 

"prostituição".  

 Também existem várias expressões com a palavra Strich. O dicionário DUDEN – 

Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten [dicionário de expressões idiomáticas e 

provérbios da língua alemã] registra 12 expressões com esta palavra (DUDEN, 1992, p. 700-
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701). A expressão cujo conteúdo parece ser o mais plausível neste contexto é einen (dicken) 

Strich unter etwas machen / ziehen, literalmente: "passar um traço embaixo de alguma coisa", 

com o significado de "resolver algo definitivamente", "considerar algo como definitivamente 

pertencente ao passado", "interromper", "concluir", "pôr fim a algo". Existe uma outra 

expressão com um significado que também serviria a este contexto, a saber unter dem Strich 

(DUDEN, 1996, p. 1485) [abaixo do traço]. Esta expressão – "abaixo do traço" – é usada para 

expressar o resultado de algo depois de se ter levado em consideração todos os pontos 

negativos e positivos envolvidos, todas as vantagens e desvantagens de algo. Este "traço" 

refere-se ao traço embaixo de uma operação matemática, abaixo do qual teremos aquilo que 

sobra, o resultado.  

 Em português, temos a expressão "passar a régua", uma expressão coloquial, mais 

usada no Sudeste do Brasil,  com o sentido de "encerrar a conta", "pedir a conta" em 

"estabelecimentos destinados à alimentação – bares, restaurauntes, lanchonetes" (cf. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/passar%20a%20r%C3%A9gua/).  

 Talvez esta palavra represente, na sequência da cena descrita no poema, a gênese de 

um sentimento de impossibilidade de continuar e de um pensamento de "pôr fim a algo", 

circular, recorrente, como a forma repetitiva do poema insinua. Afinal, depois da primeira 

aparição da palavra Strich, temos ainda duas sequências de schwarz, weiß, strich.   

 A palavra seguinte é Balken [viga] – como uma ideia para consumar esta ideia de 

interrupção. As palavras Stracheldraht [arame farpado] e Gitter [grade], corroboram a ideia 

de cárcere, de ambiente restrito, opressivo, sem liberdade. Por fim aparece no poema a 

Hanfseil [corda], que associada à palavra "viga" sugere um enforcamento. De fato, depois da 

palavra Hanfseil [corda] temos apenas a palavra schwarz [preto]; a "corda" acaba, portanto, 

calando e "escurecendo", apagando, todas as outras palavras.  

 A partir desta contextualização, constata-se que a palavra "traço" em português possui 

muitas outras acepções mais imediatas do que a do "traço" na operação aritmética; por 

exemplo a ideia de "sinal", "rastro", que, por fim, também poderia ser considerada pertinente. 

"Traço" poderia ser lido no poema em português como o "indício", "sinal" de que algo vai 

acontecer, ou de que algo precise acontecer. A palavra "régua" seria uma opção, mas que 

ressaltaria mais a ideia de "linha reta", de "escala", o que se afasta mais do campo semântico 

da palavra alemã Strich.  

 O procedimento de leitura aqui apresentado orienta-se pelo modelo da scenes and frames 

semantic aplicado à tradução entre outros por Snell-Hornby (cf. SNELL-HORNBY, 1988, p. 49-53).  

https://www.dicionarioinformal.com.br/passar%20a%20r%C3%A9gua/
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3.4. Poemas originais e traduções do livro laut und luise (1966): 

  

3.4.1. Do capítulo mit music [com música] 

 

 

calypso 

 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 nach brasilien 

 wulld ich laik du go 

 

 wer de wimen 

 arr so ander 

 so quait ander 

 denn anderwo 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 nach brasilien 

 wulld ich laik du go 

 

 als ich anderschdehn 

 mange lanquidsch 

 will ich anderschdehn 

 auch lanquidsch in rioo 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 nach brasilien 

 wulld ich laik du go 

 

 wenn de senden 

 mi across de mar 

 wai mi not senden wer 

 ich wulld laik du go 

 

 yes yes de senden 

 mi across de meer 

 wer ich was not yet 

 ich laik du go sehr 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 yes nach brasilien 

 wulld ich laik du go  
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calipso 

 

 

 eu was not yet 

 non brasil 

 ao brasil 

 ud eu laik tu go 

 

 uér de uímem 

 ar so diferent 

 so quait diferent 

 de onde estou 

 

 eu was not yet 

 no brasil 

 ao brasil 

 ud eu laik tu go 

 

 se eu anderstend 

 meni lenguedgis 

 quero anderstend 

 também lenguedgi in rioo 

 

 eu was not yet 

 no brasil 

 ao brasil 

 ud eu laik tu go 

 

 se dei send 

 mi across de mar 

 uai mi not send uér 

 eu ud laik tu go 

 

 yes yes dei send 

 mi across de mar 

 uér eu was not yet 

 eu laik tu go já 

 

 eu was not yet 

 no brasil 

 sim ao brasil 

 ud eu laik tu go 
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 Segundo o Dicionário Houaiss (HOUAISS, 2001, p. 576), calipso é um "gênero 

musical originário do Caribe, para cantar e dançar, com andamento vívido e sincopado, de 

influência africana". Trata-se de um ritmo alegre cantado em inglês. Algumas fontes 

mencionam que seja cantado em pidgin. 

 Jandl era professor de inglês e conhecia bem as dificuldades dos austríacos com a 

pronúncia da língua inglesa e as possíveis interferências entre as duas línguas. Baseado nesta 

experiência, ele cria, neste poema, uma espécie de pidgin próprio, misturando palavras em 

alemão padrão (ich, in, nach, brasilien, etc., marcadas a seguir em vermelho), palavras 

corretas em inglês (marcadas em verde), palavras com ortografia fora do padrão culto em 

alemão (ander, anderwo, marcadas em azul) e palavras com ortografia fora do padrão culto 

em inglês: uma espécie de transcrição fonética dos vícios de pronúncia dos austríacos ao falar 

inglês (que permanecem em preto).  

 O poema é construído como uma canção, com quatro estrofes e um refrão que se 

repete quatro vezes. O caráter musical do poema é acentuado ainda por versos curtos e uma 

marcação tônica no último verso de cada estrofe – inclusive forçando a tônica da palavra "rio" 

para "riô" (referindo-se à cidade do Rio de Janeiro), na terceira estrofe. Jandl relaciona o 

ritmo caribenho ao Brasil – por desconhecimento ou intencionalmente, para reforçar o caráter 

de exotismo associado a estas duas imagens: o calipso e o país sul-americano, e para 

expressar uma Sehnsucht nach exotischen Ländern  [nostalgia por países exóticos] (cf. Reitani 

in: SCHWEIGER 2013, p. 53), mas também muita sátira e humor.  

 Todo processo tradutório é conduzido por alguma estratégia tradutória, ainda que esta 

não seja explicitada. É impossível realizar a tradução deste poema, especificamente, sem 

refletir e decidir sobre: 1) o que deve ser traduzido? 2) o que deve ser deixado como está? e, 

naturalmente, 3) como traduzir o que deve ser traduzido? Diante da complexa estrutura do 

poema, que se utiliza de variados códigos linguísticos para a sua construção, a estratégia aqui 

utilizada foi de: 1) traduzir para o português apenas as palavras em alemão (marcadas em 

vermelho nas duas versões); 2) deixar em inglês o que está em inglês no original; 3) 

reproduzir na tradução o procedimento retórico usado no original, ou seja, a transcrição 

fonética do idioma inglês falado com sotaque por um falante de português.  

 Tudo o que está em preto não é nem alemão nem inglês, mas uma espécie de 

transcrição fonética de um austríaco (ou outro falante de língua alemã) falando inglês. Na 

tradução, tentou-se reproduzir uma escrita quase fonética de alguém que fale inglês com forte 

sotaque a partir do português brasileiro. Em quatro momentos esta estratégia sofreu 

adaptações a fim de priorizar o ritmo do poema. Estas adaptações foram: 1) na segunda 



135 
 

estrofe a palavra ander (um desvio da palavra alemã anders, que significa "diferente", "de 

outra maneira", assinalada em azul), foi traduzida para o inglês, different, em vez de ser 

traduzida para o português, por possuir, na pronúncia, duas sílabas. A palavra "diferente" em 

português, além de possuir quatro sílabas, tem a sílaba tônica em "ren", e alteraria demais o 

ritmo. 2) na mesma estrofe, encontramos a palavra anderwo, uma corruptela da palavra alemã 

anderswo, que significa "em outro(s) lugar(es)". Aqui a opção foi novamente manter o ritmo, 

desta vez traduzindo para o português e adaptando o significado de "diferente de outros 

lugares" para "diferente de onde estou" (em violeta no texto). 3) na estrofe 6 e no primeiro 

verso da estrofe 7 temos a palavra senden (assinaladas em azul), que em alemão significa 

"enviar" e se aproxima muito do verbo to send em inglês, seja na forma ou no significado. 

Aqui a opção foi traduzir para o inglês send, a fim de manter o ritmo. As palavras "enviar" ou 

"mandar", em português, representariam quebras sonoras muito grandes. Por fim, o advérbio 

alemão sehr, no final da estrofe 7, foi traduzido para o português, mas não pelo seu 

significado original, de "muito", "bastante", mas por outro advérbio igualmente curto e tônico 

e cujo sentido se aproxima do original. Em vez de "querer muito ir ao Brasil", o eu lírico quer 

"ir imediatamente". O advérbio "já" (em violeta) cumpre a função de manter o ritmo e não 

modificar muito o significado do original.  

 Duas leituras do poema feitas pelo autor, que nortearam o processo tradutório, podem 

ser ouvidas nos links a seguir: 

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-

Luise_14_calypso.mp3  e  

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/bist_eulen/jandl-ernst_bist-

eulen_03_calypso.mp3. Acesso em 29 maio 2018.  

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_14_calypso.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_14_calypso.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/bist_eulen/jandl-ernst_bist-eulen_03_calypso.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/bist_eulen/jandl-ernst_bist-eulen_03_calypso.mp3
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calypso 

 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 nach brasilien 

 wulld ich laik du go 

 

 wer de wimen 

 arr so ander 

 so quait ander 

 denn anderwo 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 nach brasilien 

 wulld ich laik du go 

 

 als ich anderschdehn 

 mange lanquidsch 

 will ich anderschdehn 

 auch lanquidsch in rioo 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 nach brasilien 

 wulld ich laik du go 

 

 wenn de senden 

 mi across de meer 

 wai mi not senden wer 

 ich wulld laik du go 

 

 yes yes de senden 

 mi across de meer 

 wer ich was not yet 

 ich laik du go sehr 

 

 ich was not yet 

 in brasilien 

 yes nach brasilien 

 wulld ich laik du go 
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calipso 

   

  

 eu was not yet 

 no brasil 

 ao brasil 

 ud eu laik tu go 

 

 uér de uímem 

 ar so diferent 

 so quait diferent 

 den onde estou 

 

 eu was not yet 

 no brasil 

 ao brasil 

 ud eu laik tu go 

 

 se eu anderstend 

 meni lenguedgis 

 quero anderstend 

 também lenguedgi no rioo 

 

 eu was not yet 

 no brasil 

 ao brasil 

 ud eu laik tu go 

 

 se dei send 

 mi across de mar 

 uai mi not send uér 

 eu ud laik tu go 

 

 yes yes dei send 

 mi across de mar 

 uér eu was not yet 

 eu laik tu go já 

 

 eu was not yet 

 no brasil 

 yes ao brasil 

 ud eu laik tu go  
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 3.4.2. Do capítulo volkes stimme [língua do povo] 

 

 

talk 

 blaablaablaablaa 

 blaablaablaa 

 blaablaablaablaa 

 blaablaablaa 

 bäbb 

 bäbb 

 bäbbbäb 

 bäbbbäbäb 

 bäbäbbb 

 bäbb 

 bäbb 

 bäbbbäb 

 bäbbbäb 

 bäbäbäbbb 

 blaablaablaablaa 

 bäbb 

 bäbb 

 bäbbbäb 

 blaablaablaa 

  bäbäbbb 

 bäbb 

 bäbb 

 bäbäbbb 

 bäbb 

 bäbb 

 bäbbbäb 

 bäbäbbb 

 blaablaablaablaa 

 bäbäbbb  
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talk 

 

 

 blá-blá-blá-blá 

 blá-blá-blá 

 blá-blá-blá-blá 

 blá-blá-blá 

 bi 

 bi 

 bibi 

 bibibi 

 bibi 

 bi 

 bi 

 bibi 

 bibi 

 bibibi 

 blá-blá-blá-blá 

 bi        

 bi 

 bibi 

 blá-blá-blá 

 bibi 

 bi 

 bi 

 bibi 

 bi 

 bi 

 bibi 

 blá-blá-blá-blá 

 bibi  
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 A leitura do poema talk por Ernst Jandl foi registrada no CD laut und luise (JANDL, 

1995, faixa 3). O título do poema em inglês, talk [conversa], estabelece o contexto de 

compreensão deste poema sonoro. Esta sonoridade compõe-se de duas formas: 

"blaablaablaablaa" e "bäbbbäbb". A palavra Blabla é um substantivo neutro em alemão, 

consta em dicionário (cf. DUDEN, 1996, p. 264) e significa "conversa sem conteúdo", 

"comentário vazio, mas com aparência de sério". Jandl modifica as sílabas e grafa "blaablaa". 

Temos um equivalente em português: "blablablá ou blá-blá-blá s.m. conversa oca, sem 

conteúdo; conversa fiada." (HOUAISS, 2001, p. 465). Quanto à forma bäbb bäbb, o 

dicionário Duden registra Bäbä como interjeição que se refere a algo sujo, que causa repulsa 

(DUDEN, 1996, p. 199), mas não a forma bäbb.  Jandl afirma que esta sílaba [bäbb] é uma 

invenção (JANDL, 1985, p. 51):  

 

Ele usa uma sílaba aberta e uma sílaba fechada, uma que termina com 

uma vogal, "blaa", e uma que termina com uma consoante, "bäbb", 

uma que se encontra em seu dicionário, e uma que foi inventada para 

essa finalidade. "bäbb" é a invenção, "blaa" pode ser encontrada no 

dicionário [...].56 

 

 

 Bäbb bäbb pode ser lida como a onomatopeia que representa a fala do interlocutor 

desta conversa, só não se sabe o assunto. Anna Spohn ressalta:  

 

A "conversa" tem uma sequência cronológica clara no [poema] talk de 

Jandl: definida em uma ordem de linhas normal, a sequência de 

sílabas construídas tem a conotação de uma sucessão organizada e 

disciplinada de falas - sem revelar o seu conteúdo. (in: SCHWEIGER 

2013, p. 107).57 

 

 Em português, temos, além de "blablablá", "bebebé", "bibibi" e "bobobó". (referências 

encontradas em  https://www.pensador.com/frase/MjA2NTI4NA/, acesso em 23 maio 2018). 

A versão "bebebé" seria mais próxima da sonoridade do original, mas como o autor usa bäbb, 

isolado, mas também em sequência de duas e de três repetições, logo teríamos o surgimento 

da palavra "bebé", que em português de Portugal significa "bebê". Algo semelhante 

aconteceria com a variante com "ó", uma vez que em português existe a palavra "bobó". A 

                                                           
56 Es bedient sich einer offenen und einer geschlossenen Silbe, einer die mit einem Vokal, »blaa«, und einer, die 

mit einem Konsonanten endet, »bäbb«, einer, die in Ihrem Lexikon zu finden, und einer, die für diesen Zweck 

erfunden ist, »bäbb« ist die Erfindung, »blaa« finden Sie im Lexikon […]. 
57 »Das Reden« hat in Jandls talk eine klare zeitliche Abfolge: in gewöhnlicher Zeilenfolge gesetzt, konnotiert 

die Reihung der konstruierten Silben ein geordnetes, diszipliniertes Nacheinander der Rede – ohne ihren Inhalt 

preizugeben. 

https://www.pensador.com/frase/MjA2NTI4NA/
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opção por "bibi" parece contemplar a leitura de bäbb como a fala de um interlocutor, sem 

incorrer em ambiguidades inexistentes no original. Aqui é possível ouvir uma leitura do 

poema: https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/13-Radiophone-Texte/Jandl-

Ernst_13-Radiophone-Texte_12-Talk.mp3. Acesso em 29 maio 2018.

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/13-Radiophone-Texte/Jandl-Ernst_13-Radiophone-Texte_12-Talk.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/13-Radiophone-Texte/Jandl-Ernst_13-Radiophone-Texte_12-Talk.mp3
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3.4.3. Do capítulo krieg und so [guerra e que tais] 
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die tränen 
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as lágrimas 

 

são  d 

  ai 

as lágrimas ndi 

  anad 

são  afran 

  cesada 

as lágrimas moçadec 

  olôniada 

são  deusanegr 

  adobaixonil 

as lágrimas o 

   

são 

 

as lágrimas 
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 O poema visual die tränen [as lágrimas] é o poema que abre o capítulo chamado krieg 

und so [guerra e que tais], dedicado a poemas que tematizam a guerra, em geral e, 

naturalmente, também a II Guerra Mundial. O poema compõe-se de duas colunas; a coluna da 

direita é a que apresenta um certo grau de complexidade e, consequentemente, de desafios à 

tradução. O texto da coluna da direita foi fragmentado em ordem crescente de quantidade de 

letras por linha, iniciando com uma, depois duas, três e assim sucessivamente até atingir onze 

letras. Esse recurso faz com que surja uma forma triangular nesta coluna, o que pode ser 

lido/visto como a representação visual de uma lágrima. O texto desta coluna é: der inderin, 

der französin, des mädchens aus köln, der schwarzen göttin vom untern nil  [da indiana, da 

francesa, da moça/menina de colônia, da deusa negra do baixo nilo]. Segundo Wintersteiner, 

aqui "Jandl toma a perspectiva das vítimas, mais especificamente, das viúvas e parentes 

mulheres"58 (em SCHWEIGER, 2013, p. 160). O fato de Jandl tomar a perspectiva das 

vítimas neste poema será relevante para pensarmos uma possível solução de tradução.  

 No original, a sequência de letras nos versos da coluna da direita formam poucas 

palavras incidentais, que não fazem parte do campo semântico do poema e que saltam aos 

olhos antes de o leitor ler a sequência composta pelo autor. No segundo verso surge, por 

exemplo, o pronome pessoal er [ele]. Na linha oito surge a palavra sau [porco], mas a 

presença do "s" logo a seguir ameniza esta leitura (aus é uma preposição e é a leitura 

"correta"). Na linha dez aparece a palavra warzen [verrugas], que não pertence ao poema, e na 

linha onze lê-se munter [animado]. De resto, lê-se pedaços de palavras que fazem parte dos 

versos, por exemplo köln [a cidade de Colônia], vom unter [do baixo]. Essas palavras – 

acredito – não chegam a ser suficientes para alterar a atmosfera de compaixão e empatia. 

 Seguindo exatamente o mesmo mecanisno de construção do poema original, surgem 

na versão em português mais palavras incidentais, que evocam leituras indesejadas, do que em 

alemão. Por exemplo, nos versos 5, 6 e 7 nos deparamos com: "afrancesada moça"; 

"olôniada", que embora não signifique nada tem uma sonoridade estranha, provavelmente 

devido ao final "niada" que pode ser sonoramente associado a "agoniada", ou a outras 

palavras terminadas em "ada", sufixo extremamente produtivo em língua portuguesa, que 

forma, por exemplo, coletivos (criançada, bicharada, baianada) ou golpes (alfinetada, 

machadada, vassourada, paulada), mas com significado geralmente pejorativo (cf. HOUAISS, 

2001, p. 77). Ainda assim, fica em aberto a questão se estas palavras incidentais realmente 

interferem tanto na leitura a ponto de requerer uma alteração na estratégia de tradução.  

                                                           
58 "[…] nimmt Jandl die Perspektive der Opfer bzw. ihrer hinterbliebenen Witwen und weiblichen Angehörigen 

ein". 
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 Versão 2: 
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as lágrimas ind 
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são  sdasf 
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as lágrimas asdasmo 

  çasdecol 

são  ôniadadeu 
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 A fim de evitar estas palavras incidentais e conotações alheias ao campo semântico do 

poema, mantendo porém o mesmo mecanismo de construção e a imagem final do poema – 

elementos fundamentais neste poema visual –, seria possível imaginar uma tradução para a 

língua portuguesa como esta aqui, com o acréscimo de plural. Em vez de "da indiana, da 

francesa, da moça de colônia, da deusa negra do baixo nilo", temos: "das indianas, das 

francesas, das moças de colônia" e, no singular, "da deusa negra do baixo nilo". Ocorrem 

aqui, porém, deslocamentos de sentido. Há uma diferença entre sofrimentos individuais, como 

no original e sofrimentos coletivos. A leitura de Wintersteiner (em SCHWEIGER, 2013, p. 

160), apresentada acima, desabonaria esta versão, por afirmar que Jandl enfatiza a empatia 

com as vítimas individualizadas. 
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 Versão 3: 

 
 
  
  
as lágrimas 

 

são  d 
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as lágrimas ndi 
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 Uma terceira possibilidade de tradução, e talvez a mais difícil de defender, seria 

fazendo uma intervenção no mecanismo retórico do poema, ou seja, alterando levemente a 

estrutura, mantendo o singular, mantendo a forma triangular, mas desrespeitando a precisão 

da construção da coluna da direita. Nesta proposta de tradução, a estrutura do número de 

letras ficou assim: 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Em vez da estrutura simétrica do original 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 5.  

 Este poema ilustra bem o fato de algumas questões relacionadas à delimitação do 

escopo, definieren a estratégia de tradução e, consequentemente, o processo tradutório, que 

exigirá que o tradutor tome decisões, eleja prioridades e busque os recursos linguísticos 

necessários para que o texto traduzido cumpra a função para ele designada. 
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 Versão 4: 

 

 

 

 

 

as lágrimas  

são 

as lágrimas  

são 

as lágrimas  

são 

as lágrimas  

são 

as lágrimas  

 

 

 

d 

ai  

ndi  

anad 

afran 

cesada 

meninad 

eco lô n i a  

dadeusane 

gradobaixo 

nilo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta última versão, a palavra mädchen foi substituída por "menina", e não por 

"moça", como nas versões anteriores. A limitação aqui são os contextos de uso da palavra 

"menina": "[...] 4. maneira carinhosa e familiar de tratar um parente ou amiga, mesmo quando 

já adulta 5. moça que se namora; namorada, garota, pequena" (HOUAISS, 2001, p. 1892). 

Não há dúvida de que o eco de uma coloquialidade contemporânea neste poema, como 

presente no uso cotidiano da palavra "menina" e registrada nas acepções mencionadas, seria 

uma interferência indesejada. 
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fragment 

 

wenn die rett 

es wird bal 

übermor 

bis die atombo 

ja herr pfa 
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fragmento 

 

 

 

 quando o salvamen 

 vai ser log 

 depois de amanh 

 até que a bomba atô 

 sim seu padr 
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 Versão 2: 

 

 
 

fragmento 

 

 

 

 o salvamen 

 vai ser log 

 depois de amanh 

 até a bomba atô 

 sim seu padr 

 
 
 
 
 
 
 
 Como o título anuncia, os próprios versos são fragmentos de uma comunicação 

truncada, um diálogo precário, em tom de desespero. Quando se ouve a leitura feita pelo 

autor59, esta impressão de urgência fica ainda mais evidente. A tradução parte da dedução de 

como seriam os versos completos:  wenn die rettung  /  es wird bald  /  übermorgen /  bis die 

atombombe  /  ja herr pfarrer. Da forma como o autor nos apresenta o poema, quatro dos 

cinco versos têm três sílabas e terminam com uma sílaba tônica: wenn die rett / es wird bal / 

übermor / ja herr pfa. O único verso de quatro sílabas é o quarto, bis die atombo, que também 

termina em sílaba tônica. A estrutura métrica é, portanto, 3, 3, 3, 4, 3.   

 A primeira versão da tradução prioriza a estrutura sintática e uma compreensão 

semântica a despeito da métrica e ritmo. Ainda assim temos todos os versos terminando em 

sílaba tônica, porém com uma estrutura métrica 5, 3, 5, 6, 3. 

 Na segunda versão, com a eliminação da palavra "quando" consegue-se a redução de 

uma sílaba no primeiro verso. A eliminação de "que", no quarto verso, não chega a alterar a 

estrutura métrica, pois o verso continua com 6 sílabas. A estrutura métrica da segunda versão 

é ainda mais irregular: 4, 3, 5, 6, 3.    

 No último verso, escolheu-se a palavra "padre", em vez de "pastor", para que fosse 

mantida a sílaba tônica final, mesmo com a eliminação da última sílaba da palavra.  

                                                           
59 Versão lida pelo autor disponível em: https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-

Ernst_Laut-Luise_11_fragment.mp3 . Acesso em: 29 maio 2018. 

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_11_fragment.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_11_fragment.mp3
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 Conclui-se que, sem uma interferência maior na sintaxe e semântica deste poema, não 

parece possível manter a forma de modo que se encaixe na leitura feita pelo autor. Abre-se 

mão da métrica para preservar o procedimento retórico de eliminar a parte final das palavras 

de forma que ainda sejam reconhecíveis e preservar a semântica do poema.    

  

 
 
 



152 

3.4.4. Do capítulo doppelchor [coro duplo] 
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 Este poema aparece no registro geral de poemas do ernst jandl poetische werke, 

Alphabetisches Verzeichnis der Gedichttitel & -anfänge etc. [Registro Alfabético de Títulos e 

Início dos Poemas, etc.], sob o título erschaffung der eva [a criação de eva]. Neste poema 

visual, Jandl parte da letra "o" da palavra gott [deus], escrita horizontalmente, e desenvolve 

uma sequência alfabética no eixo vertical até a letra "v". Em torno deste eixo vertical, 

formado por uma sequência alfabética, é que o autor vai desenvolver o poema.  

 Partindo de adams rippe [costela de adão], as letras da palavra rippe [costela] vão 

sendo eliminadas do lado esquerdo do eixo vertical até sobrar do lado esquerdo apenas a letra 

"e". Paralelamente, as letras da palavra adam vão passando, uma a uma, para o lado direito do 

eixo. De rippe [costela] só sobra a letra "e". Com isso temos, no último verso, o surgimento 

da palavra "eva". O "a" final da palavra "eva" é o "a" inicial da palavra adam, que fica escrita 

em forma de pirâmide e repetida na última linha do poema. 

 Poemas visuais desta natureza, com um significado marcado: 1) pelo conteúdo 

semântico das palavras gott, adams rippe e eva; 2) pela imagem que o poema forma e 3) pelo 

mecanismo de construção do poema – neste caso pela construção do eixo alfabético vertical e 

pelo sistema de transferência e eliminação de letras até surgirem novas palavras –, comportam 

uma tradução apenas se estes três elementos puderem estar presentes. Neste caso específico, 

sem a presença da letra "o" no verso inicial não seria possível reproduzir o mecanismo de 

construção do poema. A tradução direta de gott, a palavra "deus" não possui o "o" necessário 

para desenvolver o eixo alfabético. Temos, porém, em português a palavra "criador", que, 

além, de possuir o necessário "o", ainda ressalta o processo descrito no poema, da criação de 

Eva.  

 Da mesma forma, era necessário haver um "s", um "e" na tradução de adams rippe, 

pois o "s" é o ponto de partida para a desconstrução da palavra costela; o "e" é necessário para 

ser a letra inicial da palavra "eva". A palavra "costela" possui estes pré-requisitos. A partir do 

material linguístico equivalente, há que se desenvolver um sistema de construção do poema 

relativamente equivalente.  

 Neste caso, o procedimento poético teve de ser levemente adaptado pelo fato do "e" de 

"costela" estar no meio da palavra e não no final, como em rippe. O fato de a palavra 

"costela" conter um "t" fez com que o "t" do eixo vertical pudesse ser aproveitado no 

mecanismo de desconstrução da palavra "costela", como o "s" inicial do eixo, fenômeno que 

não acontece no original. O desvio fica por conta da última sílaba antes da criação de Eva, a 

sílaba "la". A seguir a lógica do desaparecimento das letras do final para dentro da palavra, a 

próxima letra a desaparecer seria o "a". A letra que precisa desaparecer é o "l". Também o "u" 
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do eixo vertical acaba não podendo ser aproveitado. No original, "t" e "u" também não são 

aproveitados nas palavras, funcionam apenas como eixo vertical.  

 Por fim, a imagem final é levemente diversa da imagem do original, pois o "e", em 

rippe está no final da palavra, não sendo necessário desconstruir mais nada do lado direito do 

eixo alfabético. Além disso, surgem em português algumas palavras incidentais: "tela de", 

"ela d", "ela", que podem eventualmente ampliar ou restringir a interpretação do poema. 

Acredito, porém, que o efeito do texto original foi mantido com o mesmo material semântico 

e pode ser reconhecido por um leitor brasileiro, o que caracterizaria uma tradução.  
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flichtinge begegnung 
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encontro foragido 
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 Versão 2: 
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 Este poema visual é marcado por uma linguagem não-padrão que já inicia no próprio 

título do poema. Existe a colocação flüchtiger Blick, no sentido de "olhadela", "olhar de 

esguelha", "vista de olhos". Em algumas pronúncias regionais, o "ü" é pronunciado como "i" 

(ex. Bicher para Bücher), mas o surgimento do "n" nesta palavra flichtiNge remete à palavra 

Flüchtling, no plural Flüchtlinge, que significa "refugiado", "foragido". A partir daí, os 

desvios da norma culta registrados na ortografia, que é quase uma transcrição fonética, com a 

supressão de letras, e que podem ser lidos como uma acentuação da velocidade e efemeridade 

do encontro dos olhos, também passam a ser lidos como a linguagem de alguém que 

possivelmente não domine a norma culta ou que não tenha o alemão como língua materna, 

como por exemplo um refugiado. Auge [olho] se transforma em augn (provavelmente por 

contaminação fonética da preposição in a seguir, e não por ser o plural Augen. Há várias 

outras variações da norma culta no poema: a interjeição inicial seguida de vocativo sem 

pontuação (o frau); o "erro" gramatical willt, no lugar da correta conjugação do verbo modal 

wollen [querer], que seria willst; o "n" final em straßn, não compatível com o dativo singular 

der; mitn, que pode ser lido como contração de artigo definido ou de pronome possessivo (mit 

den ou mit deinen), agora no plural; e, por fim, a repetição großngroßn, com supressão de 

vogais. Jandl escreveria mais tarde muitos poemas naquela que ele chamou de 

heruntergekommene Sprache  [linguagem decaída]. Talvez esteja aqui já um início desta 

linguagem. 

 É difícil contemplar todas as informações e conotações contidas neste breve poema. 

Apresento aqui duas possíveis traduções. A primeira, a que parece mais adequada, opta pelo 

plural de "olhos", suprime o início ou final de algumas palavras ("olh", "qui", "mei", "co'"), a 

fim de contemplar os desvios da norma culta presentes em alemão, mas, sobretudo, opta por 

um título que insinua a ideia de alguém que não seja do lugar, que está foragido (na nuance de 

significação "refugiado", "emigrado"), além da ideia de "encontro fugaz", "fugidio".  

 A segunda tradução – uma tradução "domesticadora", no sentido empregado por 

Venuti (cf. BRITTO, 2012, p. 21) – que é uma tradução que apaga as marcas da cultura de 

partida no texto e faz parecer que o texto foi escrito na língua de chegada – é quase uma 

brincadeira, usando a reprodução de um linguajar que remete ao interior do Brasil. Neste 

processo de domesticação, perde-se totalmente as possíveis leituras culturais do poema 

original. Registro aqui apenas como um exercício e uma perspectiva a mais. 
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3.4.5. Do capítulo kuren [curas]  
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 Aqui neste poema fonético, a linguagem usada também possui variantes em relação à 

linguagem padrão, também no sentido de uma transcrição fonética. A frase: Bohren Sie mir 

die Pupillen aus meiner Stirn. Bohren, Herr Zahnarzt ["Fura as minhas pupilas para fora da 

minha testa, Sr. Dentista", numa tradução literal] é construída de forma a aludir ao som da 

broca do dentista. Este efeito é obtido através da repetição das letras "o", "r", "l", "o" e "r" 

novamente, e  da eliminação das vogais nos dois últimos versos: "hrrrrrr" para Herr [senhor] e 

"zzznnnrrtzt" para Zahnarzt [dentista]. 

 Com a frase "Fura, seu dentista, té arrancar meus olhos das órbitas", é possível ter a 

repetição dos sons de "r", "s", "i" e "o", que aludem aos sons em um consultório dentário. O 

uso da variante coloquial "té" é uma pequena compensação da variação da norma culta no 

original.  
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 bitteschneu 

 7 

 8 

 9 

           10 

 bitteschneu 

 8 

 9 

           10 

 bitteschneu 

 9 

           10 

 bitteschneu 

           11 
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 maisrrápido 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 6 

 7 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 7 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 8 

 9 

           10 

 maisrrápido 

 9 

           10 

 maisrrápido 

          11 
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drei visuelle lippengedichte 

 

 

diese gedichte sind gewidmet: 

dem schnurrbart von daniel jones, 

dem großen englischen phonetiker 

 

 

das visuelle lippengedicht ist die umkehrung des visuellen papiergedichtes. der rezitator ist 

das papier des visuellen lippengedichtes. das visuelle lippengedicht wird ohne tonbildung 

gesprochen. es wird mit den lippen in die luft geschrieben. der ungeübte leser spricht das 

visuelle lippengedicht vor dem spiegel. beim geübten leser genügt die bewegung des mundes, 

um den visuellen eindruck des gedichtes entstehen zu lassen. wer visuelle lippengedichte 

auswendig kann, wird nie mehr völlig erblinden. das visuelle lippengedicht hebt taubheit, 

stummheit und taubstummheit auf. den blindgeborenen allein vermag es nicht erreichen. 

 

 

 1     2     3 

 

     ö i u a     m     a 

     ö i u a     v     ba 

     ö i u a     m     a 

     ö      v     ba 

     i------i     m     f 

     u      v     i 

     a      o     ba 

     a      m     bi 

     a           ab 
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três poemas labiovisuais 

 

 

 

     estes poemas são dedicados: 

 ao bigode de daniel jones,  

     o grande foneticista inglês 

 

 

o poema labiovisual é o contrário do poema visual no papel. o recitador é o papel do poema 

labiovisual. o poema labiovisual é falado sem emissão de som. é escrito no ar com os lábios. o 

leitor principiante fala o poema labiovisual diante do espelho. para o leitor treinado, basta o 

movimento da boca para fazer surgir a impressão visual do poema. quem sabe poemas 

labiovisuais de cor nunca mais vai ficar completamente cego. o poema labiovisual suspende a 

surdez, a mudez e a surdo-mudez. apenas o cego de nascença ele não consegue atingir. 

 

 

 1     2     3 

 

     ô i u a     m     a 

     ô i u a     v     ba 

     ô i u a     m     a 

     ô      v     ba 

     i------i     m     f 

     u      v     i 

     a      o     ba 

     a      m     bi 

     a           ab 
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 3.4.6.. Do capítulo epigramme [epigramas] 

 

 

 risch 

 risch 

 risch 

 risch 

 lüüüüüüüüüüü 

 

 

 gisch 

 gisch 

 gisch 

 gisch 

 traaaaaaaaaaa 

 

 

 flisch 

 flisch 

 flisch 

 flisch 

 tooooiiiiiiiiiiii 

 

 

 sisch 

 sisch 

 sisch 

 sisch 

 muuuuuuuuu  
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 rico 

 rico 

 rico 

 rico 

 lííííííííííííííííí 

 

 

 gico 

 gico 

 gico 

 gico 
 tráááááááááá 

 

 

 lico 

 lico 

 lico 

 lico 

 diabóóóóóóó 

 

 

 sico 

 sico 

 sico 

 sico 

 múúúúúúúúúú 
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 A tradução deste poema para o português levanta uma questão diferente. 

Aparentemente, é perfeitamente possível realizar esta tradução, já que os elementos 

linguísticos e culturais são próximos o suficiente e não constituem, em um primeiro olhar, 

maiores obstáculos. Este poema encontra-se no capítulo intitulado "epigramas", do livro laut 

und luise. O epigrama se caracteriza por ser uma composição poética curta e satírica que 

apresenta um final inesperado e inteligente. Aqui, o autor usa quatro adjetivos: lyrisch, 

tragisch, teuflisch e musisch [lírico, trágico, diabólico e músico], grafa, porém, dois deles de 

forma fonética lürisch e toiflisch. Todos os adjetivos em alemão são dissílabos, formados pelo 

sufixo isch e têm em português o sufixo correspondente "ico". O mecanismo de construção do 

poema também é simples de ser reconstruído, constitui na simples separação de síliabas e 

anteposição da segunda sílaba (a que contém o sufixo formador de adjetivo), ou duas sílabas 

finais, em português.  

 Quatro desdobramentos inevitáveis ocorrem porém na versão em português. Em 

primeiro lugar, fica difícil fazer alguma alteração ortográfica em português para corresponder 

aos lürisch e toiflisch do original. Seria possível pensar em "lêrico" e "diebólico", mas a 

questão é se estas palavras ainda poderiam ser facilmente identificadas.  

 Em segundo lugar, temos uma alteração no número de sílabas em português: três 

adjetivos são trissílabos e um possui cinco sílabas, que na leitura podem virar quatro. (Entre 

os outros adjetivos em português com significado semelhante, nenhum apresenta três sílabas, 

para que a simetria existente no poema em alemão fosse mantida. Ex: satânico, demoníaco). 

Todas as palavras em português são, porém, proparoxítonas – uma simetria que não chega a 

favorecer a tradução de forma especial.  

 Em terceiro lugar, e aqui começamos a ter problemas mais sérios, temos a palavra 

incidental "rico" logo na primeira estrofe. Segundo a fonética da língua portuguesa, o "r" no 

início da palavra será necessariamente pronunciado [R], como em "roda", "carro", e nunca [r] 

como em "cores", "caro", no meio de duas vogais. Apesar de termos a pronúncia [r] no 

adjetivo "lírico", o deslocamento deste "r" para o início da palavra transforma-o em [R]. Aqui 

temos consequências semânticas que afetam todo o poema, que criam uma atmosfera 

inexistente no original.  

 A quarta modificação inevitável diz respeito ao adjetivo musisch [músico] em alemão, 

que em nenhum momento se confunde com o substantivo Musiker [aquele que exerce 

atividades ligadas à música, musicista, instrumentista]. Em português o adjetivo "músico", 

significando "relativo às Musas; a poesia, as artes e, particulamente, a música" (HOUAISS, 

2001, p. 1986), confunde-se com o substantivo "músico" (musicista, instrumentista). Existe 
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em português o adjetivo "musal", com a acepção: "relativo a ou próprio de musa", mas que 

não serviria para compor a última estrofe, por não terminar em "ico". Teríamos ainda quatro 

vezes a palavra "sal" nas primeiras linhas desta estrofe, o que também não seria bem-vindo. 

Da mesma forma, a substituição de "lírico" por "poético", no início do poema, também não 

representaria uma solução. 

 Em termos de significação, numa rápida análise da isotopia semântica do texto em 

português temos: rico, lírico, trágico, diabólico, músico. Os adjetivos acabariam por ser lidos 

como referentes a músico. Teríamos, então um músico rico, lírico, trágico e diabólico. Um 

campo semântico muito diverso do original.  

 Fala-se das múltiplas competências necessárias à tradução, por exemplo linguística, 

cultural, pragmática, comunicativa, intercultural, tradutória, literária (no caso de tradutores 

literários) (cf. SNELL-HORNBY, 2006, p. 55; SNELL-HORNBY, 1998, pp. 341-348). 

Poderíamos acrescentar a essa lista uma competência ética? Diante da tarefa de antecipação 

da recepção de uma obra literária traduzida em um novo contexto de referências, pode o 

tradutor decidir que uma determinada obra não sobreviveria ao contexto de leitura de uma 

cultura específica? Seria sensato incluir esse poema em uma antologia de poemas de Ernst 

Jandl no Brasil? Pode-se chamar isso de tradução, mesmo sabendo-se que a leitura pode 

adquirir significados muito distintos dos significados do original? Publicar uma tradução 

como esta, que poderá ser lida de forma muito diversa do original, seria uma espécie de 

postura utilitarista e instrumentalizadora diante da literatura estrangeira? Seria plausível 

apresentar este poema com notas explicativas? Seria esta uma tradução para constar do 

capítulo das traduções impossíveis? Enfim, todas estas são questões que ultrapassam o âmbito 

deste trabalho, mas que ficam aqui registradas para serem desenvolvidas em trabalhos 

posteriores.  



170 

tee : ein stück 

 

 

   : 

   : 

    lieber : tee 

   : 

 

    [egal] : 

        ich : tee 

   : 

 

   : 

      fragt : 

  [er nie] : tee 

   :   
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chá: um drama 

 

 

 

        : 

        : 

       prefiro : chá 

        : 

 

 

        : 

 [tanto faz] :  

              eu : chá 

        :                  

  

        : 

    pergunta : 

[ele nunca] : chá 

        :  
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zweierlei handzeichen 

 

 

ich bekreuzige mich 

vor jeder kirche 

ich bezwetschkige mich 

vor jedem obstgarten 

 

wie ich ersteres tue 

weiß jeder katholik 

wie ich letzteres tue 

ich allein 

  



173 
 

dois gestos distintos 

 

 

 eu me benzo 

 em frente a cada igreja      

  eu me ameixo 

 em frente a cada pomar 

 

 como faço o primeiro 

 qualquer católico sabe 

 como faço o último 

 só eu 
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lichtung 

 

 

manche meinen 

lechts und rinks 

kann man nicht 

velwechsern. 

werch ein illtum! 
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tireção 

 

 

 

muidos madudam: 

tireida e esquerta 

não se pote 

confuntir 

leto engoto! 
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 Neste poema, Jandl parte das palavras rechts e links [esquerda e direita], inverte as 

duas letras iniciais "r" e "l" e usa o recurso de troca destas duas consoantes em todas as 

palavras do poema em que estejam presentes. O título sem o mecanismo de troca-letra seria 

richtung, que significa "direção" ou "sentido" em português. A palavra que surge com o 

recurso da troca é lichtung, que significa "clareira" ("1 espaço em bosque, mata ou floresta, 

onde as árvores rareiam ou faltam por completo; [...] 4 fig. espaço claro em fundo escuro ou 

quase" (HOUAISS, 2001, p. 735). A raiz da palavra lichtung em alemão possui a palavra 

licht, que significa "luz". Um título oportuno em alemão, pois, em poucas linhas e de forma 

jocosa, o autor "esclarece" – joga luz – a ideia de que o espectro político direita-esquerda seja 

tão claramente definido quanto parece. Os desafios à tradução são, novamente, de ordem 

semântica, formal e de mecanismo de construção do poema. 

 As adaptações aqui feitas foram para obter palavras que possuíssem "t" e "d", o par de 

consoantes presentes nas palavras "esquerda" e "direita" que elegi para as trocas. Em alemão, 

o autor troca as duas consoantes iniciais das palavras rechts [direita] e links [esquerda]. Em 

português, o mesmo recurso não funcionaria, pois uma palavra começa com vogal (esquerda) 

e a outra com consante (direita). A partir da escolha das letras "d" e "t", procurei palavras de 

conteúdo semântico semelhante às palavras do original que possuíssem estas consoantes. O 

verso inicial "muitos matutam" tenta manter a aliteração em "m" de manche meinen. No 

segundo verso, é providencial que na palavra "direita" se possa realizar a troca duplamente, 

pois isso acontece em alemão com a palavra veRwechseLn [confundir], no verso 4. No verso 

3, não há troca de letras em alemão, mas em português é possível trocar o "d" pelo "t", no 

verbo conjugado "pode". No último verso, a fim de ter duas palavras em que a troca pudesse 

ser realizada, como no original, utilizei uma variação da expressão "ledo engano", trocando 

por "engodo".  

 Das duas palavras que surgem no título em alemão, richtung e lichtung [direção e 

clareira], apenas richtung é contemplada na palavra "direção".     

 Para este poema, encontrei três outras traduções que ressaltam as múltiplas leituras 

possíveis do poema, diferentes estratégias de tradução e resultados finais bem diversos. Na 

primeira versão, a opção também é a troca das duas consoantes "d" e "t".  Vejamos: 
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sendito 

 

 alguns acham que 

 tireida e esquerta 

 não dem como 

 confuntir. 

 que tisparade!60  

   

 

 Nesta tradução, o emprego da palavra "sentido" para richtung, sinônimo da palavra 

"direção", adquire, com a troca das letras, outro significado: "sem dito". Uma análise mais 

detalhada das implicações desta ambiguidade demonstraria se ela corrobora ou distorce os 

sentidos do original. No terceiro verso, a expressão "não tem como", além de ser demasiado 

coloquial, é o nome de um jogo eletrônico.  

  

                                                           
60 Tradução de Bruno Mendes, em https://traducaoliteraria.wordpress.com/2015/10/14/sendito-de-ernst-jandl/.  

Acesso em: 27 maio 2018. 

https://traducaoliteraria.wordpress.com/2015/10/14/sendito-de-ernst-jandl/
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 Vejamos uma próxima versão:  

 

 

Dilecção 

 

 

 há pessoas que pensam 

 que não se pode 

 baralhar 

 ribeldade e ditadula. 

 ello fatar!61 

 

 

 Nesta segunda versão, o tradutor e germanista João Barrento, troca "r" e "l", como no 

original, faz, porém, uma leitura bem mais livre do original, tanto do ponto de vista semântico 

quanto do ponto de vista formal. Barrento utiliza as palavras "liberdade" e "ditadura" como 

tradução de "direita" e "esquerda", o que não deixa de ser uma intervenção significativa na 

leitura do original como um poema sobre política. Além disso, ele opta por não aplicar o 

mecanismo de troca de letras a todas as palavras do poema e nem em todos os versos em que 

as trocas aparecem no original. A troca das consoantes "r" e "l", em português do Brasil, 

possui uma conotação clara de linguagem infantil. Dislalia é um distúrbio da fala, frequente 

em uma fase específica do desenvolvimento infantil, que causa uma má pronúncia das 

palavras. Uma causa frequente da má pronúncia é a troca das consoantes "r" e "l". Cebolinha, 

o personagem da "Turma da Mônica", uma série de histórias em quadrinhos para crianças 

muito popular no Brasil há muitas décadas, criada pelo cartunista brasileiro Maurício de 

Souza, tem dislalia. 

 

  

                                                           
61 BARRENTO, 2002, p. 27. 
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mobal da históbia62 

 

 

 

 alguns alegam 

 rom e buim 

 não se pode 

 enrabalhar. 

 mas que rubbice! 

 

 

 A terceira versão, embora formalmente próxima ao original, segue a tendência de uma 

maior liberdade semântica do tradutor e levanta algumas questões sobre os limites do que se 

chama de tradução e outras possibilidades de mediação de um texto, como por exemplo a 

paráfrase. Neste caso há uma intervenção na temática do poema. O poema de Jandl, nesta 

tradução, transforma-se de um poema político, ou pelo menos com uma leitura política 

bastante plausível, em um poema sobre ética, filosofia ou, até, religião. Em vez de opor 

"direita" e "esquerda", esta tradução opõe "bom" e "ruim", e expande, ou altera, a discussão 

para uma questão sobre o bem e o mal. 

 

 

  

                                                           
62 Tradução de Ricardo Domeneck, em http://ricardo-domeneck.blogspot.com/2011/05/traduzindo-um-poema-

satirico-de-ernst.html. Acesso em: 27 maio 2018. 

http://ricardo-domeneck.blogspot.com/2011/05/traduzindo-um-poema-satirico-de-ernst.html
http://ricardo-domeneck.blogspot.com/2011/05/traduzindo-um-poema-satirico-de-ernst.html
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3.5. Poemas originais e traduções de Verstreute Gedichte 2 [Poemas esparsos 2] 

        (1957 –  1963) 

 

 

viele züge fahren nach paris, während 

 

 

mein spaziergang fährt nach paris, während du nach paris fährst 

dieses weinglas fährt nach paris, während du nach paris fährst 

auch mein bett fährt nach paris, während du nach paris fährst 

selbst der mond fährt nach paris, während du nach paris fährst 

 

aber alle diese züge sind unverläßlich 

 

mein spaziergang fährt bis zu jenem weinglas nach paris 

   und fällt ins weinglas 

dieses weinglas fährt bis zu meinem bett nach paris 

   und fällt ins bett 

auch mein bett fährt bis zum mond nach paris 

   und fällt in einen krater 

selbst der mond fährt nach paris 

   und fällt in den fensterrahmen 
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muitos trens vão para paris, enquanto 

 

 

minha caminhada vai para paris, enquanto você vai para paris 

esta taça de vinho vai para paris, enquanto você vai para paris 

minha cama também vai para paris, enquanto você vai para paris 

até mesmo a lua vai para paris, enquanto você vai para paris 

 

mas todos estes trens não são confiáveis  

 

minha caminhada vai até aquela taça de vinho para paris 

   e cai na taça de vinho 

esta taça de vinho vai até a minha cama para paris 

   e cai na cama 

mesmo a minha cama vai até a lua para paris 

   e cai numa cratera 

até mesmo a lua vai para paris 

   e cai no esquadro da janela 
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 der fluß läuft 

 brücken stehen 

 schiffe vertrauen 

 und das meer wartet 
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 o rio corre 

 pontes ficam 

 navios confiam 

 e o mar espera 
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nach der ernte 

 

 

 

das gras ist gemäht 

das getreide ist geschnitten 

die bäume sind gefällt 

das vieh ist geschlachtet 

jetzt ist es zeit 

zu tanzen 
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depois da colheita 

 

 

 

 a grama foi cortada 

 o trigo foi ceifado 

 as árvores, derrubadas 

 o gado foi abatido 

 agora é hora 

 de dançar 
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3.6. Poemas originais e traduções do livro sprechblasen  [balões de fala ] (1968) 

 

 

     1944  1945 

 

     krieg  krieg 

     krieg  krieg 

     krieg  krieg 

     krieg  krieg 

     krieg  mai 

     krieg 

     krieg 

     krieg 

     krieg 

     krieg 

     krieg 

     krieg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (markierung einer wende) 
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1944  1945 

 

     guerra  guerra 

     guerra  guerra 

     guerra  guerra 

     guerra  guerra 

     guerra  maio 

     guerra 

     guerra 

     guerra 

     guerra 

     guerra 

     guerra 

     guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (marcas de uma mudança) 
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     perfektion 

     e 

     ee  

     eei 

     eeio 

 

     p 

     pr 

     prf 

     prfk 

     prfkt 

     prfktn 

 

     ep 

     eepr 

     eeiprf 

     eeioprfk 

     eeioiprfkt 

     eeioprfktn 

 

     pe 

     pree 

     prfeei 

     prfkeeio 

     prfkteeio 

     prfktneeio 

 

     prfkteneio 

     prfketneio 

     prfektneio 

     prefktneio 

     perfktneio 

 

     perfktenio 

     perfketnio 

     perfektnio 

      

     perfektino 

     perfektion 
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perfeição 

 

      e 

      ee 

      eei 

      eeiã 

      eeião 

 

 

      p 

      pr 

      prf 

      prfç 

 

 

      ep 

      eepr 

      eeiprf 

      eeiãprfç 

      eeiãoprfç 

 

 

      pe 

      pree 

      prfeei 

      prfçeeiã 

      prfçeeião 

 

 

      prfeçeião 

      prefçeião 

      perfçeião 

 

 

      perfeçião 

 

 

      perfeição 
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 No poema "perfeição", o autor parte da palavra perfektion e cria um mecanismo de 

desconstrução e de reconstrução desta palavra. Ele inicia apresentando apenas as vogais da 

palavra, primeiro 1, depois 2, depois 3 e por fim 4. Na segunda estrofe ele faz o mesmo 

apenas com as consoantes. Na terceira estrofe aparecem, lado a lado e sempre 

progressivamente, 1 vogal e 1 consoante, 2 vogais e 2 consoantes, 3 vogais e 3 consoantes, a 

assim sucessivamente. Na estrofe seguinte, na 4a, ocorre o mesmo, só que invertido: 1 

consoante e 1 vogal, 2 consoantes e 2 vogais, etc. Na estrofe 5, a primeira vogal "e" começa a 

entrar na palavra de trás para a frente, até parar no seu lugar correto, depois do "p". Na estrofe 

6 é a vez da segunda vogal entrar na palavra pela direita. Por fim, restam duas vogais para 

entrarem na palavra, mas elas estão bem próximas do seu lugar definitivo. Quando todas as 

vogais retornaram à palavra, surge a palavra perfektion, como resultado de um processo. 

 Em português, a palavra "perfeição" possui 5 vogais e 4 consoantes (em vez de 4 

vogais e 6 consoantes como em alemão), é, portanto, menor do que em alemão. Se aplicarmos 

exatamente o mesmo mecanismo de construção do poema, temos um processo mais curto para 

que a palavra se complete. Consequentemente o poema será mais curto e as estrofes terão 

números de linhas diversos. Temos aqui porém uma equivalência semântica, formal, de 

procedimento poético e de efeito estético, critérios norteadores do conceito de tradução que 

este trabalho defende.  
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martyrium petri 

 

 

 

fuß  fuß 

 

 knie  knie 

 

mann 

 

 

 

     linke    rechte 

 

kinn 

 

auge auge 

 

 

 

 

 

 

 Em português: 

 

 

 

 

martyrium petri 

 

 

 

pé  pé 

 

joelho  joelho 

 

homem 

 

 

 

             esquerda  direita 

 

queixo 

 

 olho olho 
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erfolg beim dritten versuch 

 

 

 

 sich  durch  den 

         er versucht           jakopfgen 

eine  kugel  zu 

          sich  durch  den 

        er versucht           jkaogpfen  

                                        eine  kugel  zu 

 

          sich  eine 

     er jagt           kkuogpefl  

         durch  den  

 

 

 

 

 

  Em português: 

 

 

 

sucesso na terceira tentativa 

 

 

 

uma  bala 

             ele tenta     memioloster 

nos 

uma  bala 

            ele tenta     mmeitoelros 

nos 

a 

          ele mete                   bmailoalos 

nos 
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 O recurso poético utilizado no poema erfolg beim dritten versuch [sucesso na terceira 

tentativa] está intrinsicamente ligado ao conteúdo semântico do poema, como é recorrente na 

obra de Jandl. O verso se bifurca em duas linhas e a leitura segue esta bifurcação. O sentido 

aparece na leitura alternada entre a linha superior e a linha inferior de cada verso bifurcado. 

Na última parte do verso estão as palavras kopf  [cabeça] e jagen [aqui "inserir", "enfiar", 

"meter"] aglutinadas. A palavra kopf ainda está intacta, apenas cercada pela palavra jagen. O 

segundo verso segue a mesma dinâmica do primeiro, requer o mesmo mecanismo de leitura. 

As duas últimas palavras do verso estão, porém, totalmente misturadas, com as letras de uma 

e de outra intercaladas, formando uma única palavra. No terceiro verso, o verbo não é mais 

versuchen [tentar], mas sim jagen [aqui "inserir", "enfiar", "meter"]. As palavras que agora 

aparecem aglutinadas, com as letras intercaladas, no final do verso são kugel [bala] e kopf 

[cabeça]. O terceiro verso é, portanto, a realização da tentativa, como anunciada no título.  

 A fim de utilizar o mesmo recurso visual na tradução em português, levamos em conta 

uma alteração da ordem normal dos elementos na frase em português. Em alemão, o verbo 

versuchen [tentar] constrói a frase com um segundo verbo no infinitivo acompanhado da 

partícula zu no final da frase. Em português, a frase com o verbo "tentar" apresenta o segundo 

verbo, no infinitivo, a seguir do primeiro. Ex. Ela tenta convencer sua amiga. A alteração feita 

na tradução corresponderia à frase: "Ela tenta sua amiga convencer". Esta adaptação faz com 

que: 1) se leia no poema: "Ele tenta uma bala nos miolos meter", estrutura menos comum em 

português, ou 2) se adote um "caminho" de leitura diverso do que o leitor do original faz, não 

apenas lendo o verso bifurcado alternadamente nas linhas superior e inferior, mas indo ao fim 

do verso "procurar" o segundo verbo.  

 De resto, é perfeitamente possível reproduzir o procedimento poético utilizado no 

original, primeiro cercando a palavra "miolos" com a palavra "meter", depois, no segundo 

verso, intercalando uma letra de cada uma destas duas palavras, "miolos" e "meter" e, por fim, 

intercalando uma letra de cada uma das palavras "bala" e "miolos".  

 Uma tradução usando outras palavras do mesmo campo semântico, por exemplo 

"cabeça" ou "coco" para kopf, aparentemente também funcionaria. Com a palavra "miolos" 

tenta-se manter a coloquialidade de eine kugel zu jagen através da expressão também 

coloquial em português "meter bala". "Miolos" também é usado em contextos mais 

coloquiais, por exemplo na expressão "estourar os miolos" ["informal. matar (a si mesmo ou a 

outrem com arma de fogo. <estourou-lhe os miolos>.] (HOUAISS, 2001, p. 1929 .  
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a love-story, dringend 

 

d  dr  dri  drin  ring  inge  ngen  gend  end  nd  d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Em português: 

 

 

 

 

 

 
a love story, pelo-amor-de-deus 

 

p  pe  pel  elo  eloá  amor  mord  rdeus  eus  ss  s  
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 Este poema, a love-story, também foi gravado pelo autor no CD laut und luise, já 

anteriormente mencionado. Algumas nuances de sua significação são ressaltadas através da 

execução em voz alta. A visualização do poema, porém, também é imprescindível, para a sua 

completa apreensão. É curioso que não se encontre, em toda a crítica sobre Jandl a que tive 

acesso, nenhuma referência direta a este poema ou interpretação. O próprio autor, que possui 

muitos textos teóricos e reflexões poéticas, também não fez menção a este poema (consulta 

realizada no Verzeichnis der von Jandl zitierten eigenen Gedichte und ihre Fundorte in den 

Werken in 6 Bänden) (SIBLEWSKI, 2016).  

 Como vários outros poemas em sua obra, este também mescla diferentes idiomas, 

neste caso inglês e alemão, e, com elementos sonoros e visuais, "constrói" uma história de 

amor (a love-story) em 11 estações. A partir do advérbio e adjetivo dringend [urgente], que o 

autor divide e reaglutina de forma sistemática – em uma, duas, três e quatro letras – vão 

surgindo palavras e sons que remetem a palavras.  

 No que diz respeito ao conteúdo, podemos ler a letra "d" inicial como um eu lírico, 

inicialmente solitário, que encontra o "r" e inicia um relacionamento. A letra seguinte é 

incorporada às duas iniciais, formando dri, que ainda não constitui uma palavra em alemão ou 

em inglês, mas que pode representar o processo do relacionamento iniciante. A palavra drin 

[dentro], que surge a seguir, remeteria a uma dimensão erótica do amor. A próxima palavra 

que surge pelo acréscimo da letra seguinte no final da palavra e retirada da primeira letra é 

ring [anel, aliança, elo], e pode-se dizer que se refere à dimensão social e burocrática do 

amor. Inge é um nome feminino em alemão, aqui o nome da amada. A formação seguinte, 

Ngen não é uma palavra da língua alemã, mas a sonoridade deste fragmento de palavra remete 

a eng [estreito, apertado] ou a einengen [limitar, restringir]. A forma seguinte, gend, também 

não é uma palavra, apenas uma terminação, mas tem uma sonoridade que pode remeter a 

gähnt, conjugação da terceira pessoa do singular e da segunda pessoa do plural do verbo 

gähnen [bocejar]. End, em inglês, assinala o fim da love-story. "nd" seria ainda parte do 

processo de separação, e, por fim o "d" inicial estaria novamente sozinho.  

 A significação neste poema é construída, portanto, de maneira variada: 1) através do 

material linguístico usado de modo denotativo (drin, ring, Inge, end); 2) através de material 

sonoro, por alusão a palavras com sonoridade semelhante (ngen, gend); 3) através do 

espaçamento do verso, usando material linguístico como representação não linguística. E 
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todos estes elementos estão contidos em uma palavra que possui significado fundamental para 

o poema: a palavra dringend [urgente, urgentemente]. 

 Com a palavra "urgentemente", pertencente à mesma categoria gramatical de dringend 

(advérbio) e semanticamente equivalente, não seria possível reconstruir o procedimento 

retórico do original – de corte e reaglutinação da letras da palavra, sem alterar a ordem das 

letras – com todas as acepções de significado existentes. Ou resultaria em uma história 

completamente diversa e que não poderia, segundo os critérios aqui utilizados, ser chamada 

de tradução, pois a mera reprodução do procedimento retórico não criaria um conteúdo 

semântico semelhante. Teríamos algo como "urge gente na mente", nada semelhante à história 

apresentada no original. Foi necessário aqui partir para outra dimensão de equivalência. Não 

uma equivalência semântica, mas uma equivalência de função, pragmática. A expressão "pelo 

amor de deus", aqui escolhida, expressa o mesmo caráter de urgência de dringend. Imagine-se 

alguém que necessite urgentemente de um copo d'água, por exemplo. Seria absolutamente 

plausível que essa pessoa dissesse em português: "Um copo d'água, pelo amor de deus!" A 

expressão "pelo amor de deus" teria, então,  aqui, uma função totalmente equivalente à função 

da expressão dringend em alemão.  

 Com esta correspondência de função e efeito, pude partir para a tentativa de 

reconstrução do procedimento retórico, de corte e reagluniação da palavra (neste caso da 

expressão) sem alterar a ordem das letras em relação à palavra original. Nesta reconstrução, o 

número de letras teve de ser adaptado mais de uma vez, para que o foco ficasse no efeito final 

do poema. Vejamos o que aconteceu: o eu lírico, aqui "p", encontra um par "e". Surge a 

palavra incidental "pe", aqui inevitável, mas que, sem o acento agudo, é lida como "pê" e não 

como "pé". Acredito, portanto, que esta palavra incidental não chegue a atrapalhar a 

construção do sentido. A palavra que surge no terceiro estágio do relacionamento em 

português (um pouco mais cedo do que no relacionamento no hemisfério norte) é "pel", que 

remeteria à palavra "pele". O dicionário Houaiss registra no verbete "pele": "[...] 11. fig. o 

próprio corpo (sentiu a dor na pele)". Também temos as expressões de uso coloquial no 

português do Brasil: "coisa de pele" (letra de música encontrada na internet - 

https://www.vagalume.com.br/turma-do-pagode/deixa-em-off.html) e "lance de pele" 

(https://superela.com/clube/68301/lance-de-pele-com-um-e-cabeca-com-outro#). "Pel" seria, 

portanto, o correspondente a drin em alemão, ou seja, o elemento erótico da história de amor. 

Depois disso, temos a palavra "elo", muito próxima a ring, o elemento mais oficial e de 

comprometimento do relacionamento. A seguir temos o nome da moça: Eloá em português. 

Na sequência surge, no processo de desconstrução e reconstrução, a plenitude do "amor". A 

https://www.vagalume.com.br/turma-do-pagode/deixa-em-off.html
https://superela.com/clube/68301/lance-de-pele-com-um-e-cabeca-com-outro
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palavra seguinte, "mord", o dicionário Houaiss registra como "elemento de composição" e 

lista inúmeros significados: "[...] morder, mastigar, comer. fig. morder (com palavras), 

dilacerar, atacar, satirizar, ferir, torturar, atormentar" (HOUAISS, 2001, p. 1959). Temos 

ainda, dentro da mesma etimologia, as palavras "mordaça, mordaçar, mordaz". Estes 

significados estariam para o desgaste do relacionamento expressos em alemão por ngen e 

gend. Este "tormento" a que chegou a relação em questão seria então suficiente para um 

"rdeus", cuja sonoridade remete a "adeus", correspondendo ao end do original. Surge então 

um "eus", como parte do processo de separação, correspondente a nd no original, e depois, 

"ss" e "s" como o silêncio da solidão final.  

 Em português também são 11 etapas, e as 11 etapas parecem poder ser consideradas 

equivalentes. Apenas o sistema de construção das palavras, totalmente paralelo e sistemático 

no original, não foi passível de repetição em português e foi, por isso adaptado. O número de 

letras ficou na tradução 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 2, 1, em comparação a 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 

1 do original. Também o mecanismo de construção das palavras, totalmente simétrico no 

original, acrescentando uma letra no final e retirando a primeira, não foi possível reproduzir. 

Tivemos, portanto, uma correspondência semântica, formal e de procedimento retórico 

(parcial) o que configuraria uma tradução, em linhas gerais, bem-sucedida, a despeito das 

nuances acima expostas.     
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al 

pha 

bet 

cal 

pha 

det 

el 

pha 

fet 

gal 

pha 

het 

il 

pha 

jet 

kal 

pha 

let 

mal 

pha 

net 

ol 

pha 

pet 

qual 

pha 

ret 

sal 

pha 

tet 

ul 

pha 

vet 

wal 

pha 

xet 

yl 

pha 

 zet  
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al 

fa 

be 

to 

cal 

fa 

be 

do 

el 

fa 

be 

fo 

gal 

fa 

be 

ho 

il 

fa 

be 

jo 

kal 

fa 

be 

lo 

mal 

fa 

be 

no 

ol 

fa 

be 

po 

qual 

fa 

be 

ro 

sal 

fa 

be 

to 

ul 

fa 

be 

vo 

wal 

fa 

be 

xo 

yl 

fa 

be 

zo 
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 O mecanismo de construção deste poema parte da palavra alphabet [alfabeto] em 

alemão, que possui três sílabas. A segunda sílaba permanece sempre pha. A primeira e 

terceira sílabas vão sendo substituídas sucessivamente pela próxima letra do alfabeto, até 

chegar na letra "z". Como em português a palavra "alfabeto" possui quatro sílabas, é possível 

refazer este mecanismo de duas maneiras: 1) As duas sílabas do meio permaneceriam intactas, 

e as duas sílabas das extremidades, início e fim da palavra, sofreriam sucessivamente a 

substituição pela letra seguinte. Este é o modelo usado na tradução aqui apresentada. 2) Uma 

segunda possilidade seria alterando as sílabas 1 e 3. Por exemplo: al fa be to / cal fa de to / el 

fa fe to / gal fa he to / il fa je to / kal fa le to / mal fa ne to / ol fa pe to / qual fa re to / sal fa te 

to / ul fa ve to / wal fa xe to / yl fa ze to. A primeira versão respeitaria a forma (com a 

modificação da sílaba inicial e da final). A segunda versão estaria mais próxima da fonética 

do original, pois modificaria a sílaba equivalente a bet. O poema em português é 

necessariamente mais longo, por possuir 4 sílabas.  
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zwanzig klavierstücke 

 

 

 

             1)   kl    2)   la    3)   av    4)   vi    5)   ie    6)   er    7)   kla   8)  lav 

 

          9)  avi    10)  vie    11)   ier    12)  klav    13)  lavi    14)  avie    15) 

 

             vier    16)  klavi    17)  lavie    18)  avier    19)  klavie    20)   lavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em português: 

 

 

nove peças para piano 

 

 

1)  pi 2)  ia 3)  an 4)  no 

 

5)  pia    6)  ian    7)  ano 

 

8) pian    9) iano  
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  Ou: 

 

vinte peças para klavier 

 

 

 

             1)   kl    2)   la    3)   av    4)   vi    5)   ie    6)   er    7)   kla   8)  lav 

 

          9)  avi    10)  vie    11)   ier    12)  klav    13)  lavi    14)  avie    15) 

 

             vier    16)  klavi    17)  lavie    18)  avier    19)  klavie    20)   lavier 

 

 

klavier = piano 
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 Neste poema, zwanzig klavierstücke, o título é uma chave de leitura. A partir da 

palavra klavier [piano], com seis letras, o autor desenvolve todas as sequências de letras 

possíveis, sem alterar a ordem das letras na palavra klavier. Primeiro todas as combinações de 

duas letras, depois todas as combinações de três letras, as quatro combinações de quatro 

letras, as três de cinco letras e as duas de seis letras, esgotando todas as possibilidades.      

 Aqui teríamos, a meu ver, duas possibilidades de fazer um leitor de língua portuguesa 

ter acesso ao efeito poético deste original. A primeira possibilidade seria usar o mesmo 

recurso que o autor usa em alemão, mas com a palavra "piano". Chegamos porém a apenas "9 

peças para piano". 

 A segunda possibilidade seria traduzir uma parte do título e acrescentar uma legenda 

para a palavra klavier. A versão mais próxima do original seria, sem dúvida, a segunda, pois 

sofreria uma alteração apenas no título. Seria uma "tradução documental filológica", no 

sentido descrito por Nord, "que reproduz o texto de partida praticamente literalmente, mas 

acrescenta a explicação necessária" (cf. 2001, p. 49). A versão, porém, que causaria o efeito 

mais semelhante ao efeito do original, se o escopo da tradução for manter o efeito, seria a 

primeira. Esta estaria em conformidade com o conceito de "tradução instrumental homóloga" 

desenvolvido por Christiane Nord, que "conteria um grau de originalidade semelhante ao 

original" (cf. 2001, p. 51-52).   
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24-tägiger juni 

 

 

 

 

juni 

juoi 

jupi 

juqi 

juri 

jusi 

juti 

juui 

juvi 

juwi 

juxi 

juyi 

juzi 

juai 

jubi 

juci 

judi 

juei 

jufi 

jugi 

juhi 

juii 

juji 

juki 

juli 
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junho com 24 dias 

 

 

 

 

junho 

juoho 

jupho 

juqho 

jurho 

jusho 

jutho 

juuho 

juvho 

juwho 

juxho 

juyho 

juzho 

juaho 

jubho 

jucho 

judho 

jueho 

jufho 

jugho 

juhho 

juiho 

jujho 

jukho 

julho 

 

 

 

 

 

 

 Neste poema é possível manter exatamente o mesmo recurso do original: da troca da 

letra "n" da palavra junho pela sequência alfabética. Ao chegar a "z" reiniciar a partir do "a", 

até chegar a "l", que forma a palavra "julho". Como se obtém 24 variantes antes de surgir a 

palavra "julho", compreende-se o título do poema.   
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nein 

 

 

nein 

 

 

nein 

 

 

nein 

 

 

nein 

 

 

nein 

 

 

nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(beantwortung von sieben nicht gestellten fragen) 
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não 

 

 

não 

 

 

não 

 

 

não 

 

 

não 

 

 

não 

 

 

não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(respostas a sete perguntas não formuladas) 
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harte vögel 

 

 

 

 

für hitchcock 

 

 

 

 

 

 

granit  

gragranitnit  

gragragranitnitnit  

gragragragranitnitnitnit  

gragragragragranitnitnitnit  

gragragragragragranitnitnitnitnitnit  

gragragragragragragranitnitnitnitnitnitnit  

gragragragragragragragranitnitnitnitnitnitnitnit  
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pássaros pétreos 

 

 

 

 

para hitchcock 

 

 

 

 

 

 

granito 

gragranitonito 

gragragranitonitonito  

gragragragranitonitonitonito  

gragragragragranitonitonitonitonito  

gragragragragragranitonitonitonitonitonito  

gragragragragragragranitonitonitonitonitonitonito  

gragragragragragragragranitonitonitonitonitonitonitonito  
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die zeit vergeht 

 

 

 

 

 

lustig 

luslustigtig 

lusluslustigtigtig 

luslusluslustigtigtigtig 

lusluslusluslustigtigtigtigtig 

luslusluslusluslustigtigtigtigtigtig 

lusluslusluslusluslustigtigtigtigtigtigtig 

luslusluslusluslusluslustigtigtigtigtigtigtigtig 
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o tempo passa 

 

 

 

 

 

divertido 

diverdivertidotido 

diverdiverdivertidotidotido 

diverdiverdiverdivertidotidotidotido 

diverdiverdiverdiverdivertidotidotidotidotido 

diverdiverdiverdiverdiverdivertidotidotidotidotidotido 

diverdiverdiverdiverdiverdiverdivertidotidotidotidotidotidotido 

diverdiverdiverdiverdiverdiverdiverdiverdivertidotidotidotidotidotidotido  

  



212 

wanderung 

 

 

 

 

vom vom zum zum 

vom zum  zum vom 

 

von vom zu vom  

 

vom vom zum zum 

 

von  zum zu zum 

 

vom zum  zum vom 

vom vom   zum zum 

 

 

 

und züruck 
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        caminhada 

 

 

 

 

 de  de   até  até 

 de  até    até  de 

 

 de  de  a  de  

 

 de  de   até  até 

 

 de  até  a  até 

 

 de  até    até  de 

 de  de   até  até 

 

 

 

 e de volta 
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sommer 

 

 

 

      grille 

      sense 

      gras 

      sense 

      grille 

 

      sense 

      gras 

      sense 

      grille 

      sense 

        

      gras 

      sense 

      grille 

      sense 

      gras 
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verão 

 

 

  

      grilos 

      foice 

      grama 

      foice 

      grilos 

 

      foice 

      grama 

      foice 

      grilos 

      foice 

  

      grama 

      foice 

      grilos 

      foice 

      grama 
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sonnenuhr 

 

 

 

 

 

 

 

/undial  

s/undial  

su/dial  

sun /ial  

sund /al  

sundi /l  

sundia/  
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relógio de sol 

 

 

 

 

 

 

 

/undial  

s/undial  

su/dial  

sun/ial  

sund/al  

sundi /l  

sundia/  
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3.7. Poemas originais e traduções de Verstreute Gedichte 3 [Poemas esparsos 3]  

       (1963 -1978) 

 

 

 

    

 

   for the one and only gertrude stein  

 

 

   eine rose ist eine rose ist eine rose 

   aber eine frau? 

 

   ein riese ist ein riese ist ein riese 

   aber eine frau? 

 

   ein stein ist ein stein ist ein stein 

   aber eine frau? 

 

   eine frau ist eine frau ist eine frau 

   aber eine rose? 
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   for the one and only gertrude stein 

 

 

   uma rosa é uma rosa é uma rosa 

   mas uma mulher? 

 

   um gigante é um gigante é um gigante 

   mas uma mulher? 

 

   uma stein é uma pedra é uma pedra 

   mas uma mulher? 63 

 

   uma mulher é uma mulher é uma mulher 

   mas uma rosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
63 Recurso utilizado para compensar a ambiguidade do original que se perde em português. Stein, o 

sobrenome, significa "pedra" em português.  
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3.8. Poemas originais e traduções de livros posteriores a sprechblasen 

 

 

parallel 

 

 

 

 

von der brücke von der brücke 

 

springt  schauen 

 

einer leute 

 

ins wasser ins wasser 
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paralelo 

 

 

 

da ponte da ponte 

 

alguém pessoas 

 

pula olham 

 

na água a água 
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inhalt 

 

 

 

 um ein gedicht zu machen 

 habe ich nichts 

 

 eine ganze sprache 

 ein ganzes leben 

 ein ganzes denken 

 ein ganzes erinnern 

 

 um ein gedicht zu machen 

 habe ich nichts 
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conteúdo 

 

 

 

 para fazer um poema 

 eu não tenho nada 

  

 uma língua inteira 

 uma vida inteira 

 um pensamento inteiro 

 uma memória inteira 

  

 para fazer um poema  

 eu não tenho nada 
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camping 

 

 

 

 ein zelt 

 ein messer 

 drei leichen 

 

ein kleiner junge 

sucht 

 

 den papa 

 die mama 

 und seinen bruder rudi 

 

er erbt 

alles 

 

 ein zelt 

 ein messer 

 drei leichen 
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camping 

 

 

  

 uma barraca 

 uma faca 

 três corpos 

 

um menininho 

procura 

 

 o papai 

 a mamãe 

 e o seu mano caco 

 

ele herda 

tudo 

 

 uma barraca 

 uma faca 

 três corpos 
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über stiegen 

 

 

 

ich habe begonnen 

über stiegen zu fallen 

und frage ärztliche freunde 

nach der lage der niere. 

dir sage ich, drück mich dort nicht 

zu fest 

aber laß mich um himmelswillen nicht los.  
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nas escadas 

 

 

 

comecei 

a cair nas escadas 

e confiro com médicos amigos 

a localização dos rins.  

para você eu digo: não me aperte demais  

aí, 

mas, pelo amor de deus, não me solte.  
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ein motto 

 

 

 

große flüge und 

kleine schritte 

 

ich fürchte nicht jene 

und verachte nicht diese 

 

ein jedes zu seiner 

meiner zeit 

 

die ihr ende 

hat 
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um mote 

 

 

 

grandes vôos e 

pequenos passos 

 

não temo aqueles 

e não desprezo estes 

 

cada qual no seu 

meu momento 

 

que terá  

seu fim 
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von sinnen (1) 

 

 

ich sehe 

ich höre 

ich schmecke 

ich rieche 

ich taste 

ich fühle 

ich denke 

 

ich sehe nichts 

ich höre nichts 

ich schmecke nichts 

ich rieche nichts 

ich taste nichts 

ich fühle nichts 

ich denke nichts 

 

nichts 

nichts 

nichts 

nichts 

nichts 

nichts 

nichts 
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sen(juízo)tidos (1) 

 

 

eu vejo 

eu ouço 

eu provo 

eu cheiro 

eu toco 

eu sinto 

eu penso 

 

eu não vejo nada 

eu não ouço nada 

eu não provo nada 

eu não cheiro nada 

eu não toco nada 

eu não sinto nada 

eu não penso nada 

 

nada 

nada 

nada 

nada 

nada 

nada 

nada 
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im bett, beim erwachen 

 

 

ein stückchen schwarzer wolle - nein 

eine fliege, daneben 

ein zartes bein. 
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na cama, ao acordar 

 

 

um pedacinho de lã preta - não 

uma mosca, ao lado 

uma perna macia. 
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wäscherei 

 

 

 

soviel 

taschentücher 

in einer großen 

wäscherei 

 

und wäscherinnen 

wünschen 

die nasen 

alle 

in einen großen 

kessel 
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lavanderia 

 

 

tantos 

lenços 

numa grande 

lavanderia 

 

e as lavadeiras 

sonham com 

todos 

os narizes 

numa grande 

caldeira 
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kriegskrüppel 1955 

 

 

der könnte jetzt bald 

ein hauptmann sein. 

schade um sein bein.  
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mutilado de guerra 1955   

 

 

ele poderia em breve 

tornar-se capitão  

pena a sua perna. 
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als katholischer christ 

beharre ich auf der 

sinnlosigkeit des 

menschlichen lebens 
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cristão católico, 

insisto no 

despropósito da 

vida humana 
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4. TRADUZINDO JANDL – OS LIMITES DA TRADUÇÃO 

 

 

 

 A questão dos limites da traduzibilidade ou até da intraduzibilidade neste capítulo traz 

consigo necessariamente a reflexão sobre a definição do que seja tradução, bem como sobre o 

que pode (ou deveria) acompanhar uma tradução (paratextos, comentários, prefácios, 

posfácios, etc.). É fato que o mercado editorial ainda vive da falácia da traduzibilidade plena e 

da invisibilidade do tradutor, cujo nome é raramente mencionado na capa do livro, em 

apresentações do livro e em resenhas. Quando compra um livro de um autor estrangeiro, o 

leitor quer ter a certeza de que está lendo diretamente aquele autor, e não o seu tradutor, e 

quer, de preferência, não precisar ler longos ensaios introdutórios sobre o contexto da referida 

obra ou sobre diferenças linguísticas, histórico-sociais ou de tradições literárias. Os estudos de 

tradução e a literatura comparada, porém, que não estão a serviço do mercado editorial, 

podem, sim, questionar e influenciar os critérios de inserção de uma obra de uma literatura 

específica no cânone da literatura traduzida em outro país.   

 A ideia de intraduzibilidade aqui levantada não se refere à antiga discussão que 

questiona de forma absoluta a possibilidade de traduções interlinguais, alegando que a 

discrepância estrutural das línguas em todos os aspectos, morfológico, fonético, sintático, 

semântico, inviabilizaria qualquer tradução. Refiro-me a discrepâncias estruturais, semânticas 

ou culturais tão grandes que acabariam descaracterizando o original, transformando-o, 

eventualmente, em uma caricatura, e à, digamos, grande dificuldade de transpor determinados 

textos de forma a que eles mantenham pontos em comum com o original suficientes para que 

o processo se chame de tradução.   

 Comento a seguir alguns poemas que não passaram pelo processo tradicionalmente 

considerado como tradução, que exigiram, portanto, estratégias tradutórias menos correntes, 

como por exemplo legendas. Algumas das questões que ficam em aberto seriam justamente: 

1) chamar a inserção de legendas de "tradução", ou de inserção de paratexto. 2) é possível 

aceitar uma tradução parcial como tradução? Esta parcialidade seria uma questão de grau? 

Como mensurar?     
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4.1. De laut und luise (1966) 

  

 

4.1.1  Do capítulo mit musik  [com música] 

 

 

 

 

chanson 

 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 der bauch 

 

 the chair 

 die tür 

 l’amour 

 der bauch 

 

 der bauch 

 die tür 

 the chair 

 l’amour 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 

 le tür 

 d’amour 

 der chair 

 the bauch 

 

 le chair 

 der tür 

 die bauch 

 th’amour 

 

 le bauch 

 th’amour 

 die chair 

 der tür 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 
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 am’lour 

 tie dür 

 che thair 

 ber dauch 

 

 

 tie dair 

 che lauch 

 am thür 

 ber’dour 

 

 che dauch 

 am’thour 

 ber dür 

 tie lair 

 

 l’amour 

 die tür 

 the chair 

 

 

chanson (francês) = canção      l’amour (francês) = o amor      die tür (alemão) = a porta 

the chair (inglês) = a cadeira    der bauch (alemão) = a barriga  

 

 

 

 Legenda é uma forma de tradução totalmente aceita e comum para filmes, séries de 

televisão, peças de teatro e óperas. Por que não seria para poemas? Este recurso já foi 

utilizado em traduções de poemas de Ernst Jandl para outras línguas, por exemplo para o 

espanhol (cf BOSO, 1980, p. 62-74) e se aplicaria a muitos outros poemas do livro laut und 

luise e sprechblasen não incluídos nesta tese pela limitação de espaço, pela reincidência do 

tipo de restrição a uma tradução convencional e pela linearidade das soluções de tradução 

possíveis. Os poemas para os quais sugiro, aqui, este recurso de tradução possuem, portanto, 

um caráter de exemplificação de um procedimento tradutório possível para um grande número 

de poemas do autor. Este recurso tenta tornar o original "transparente" para o leitor da cultura 

de chegada, permitindo que ele reconheça o procedimento poético utilizado pelo autor do 

original e conferindo-lhe uma autonomia de leitura. A mediação do tradutor é muito pouco 

invasiva e oferece menos riscos ao leitor que depende da tradução. O leitor, por sua vez, 

necessita ser mais ativo. 
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 Em estratégias de tradução que procuram apenas recriar o procedimento poético, em 

detrimento da esfera semântica, perde-se com frequência o contexto do original, a temática e, 

muitas vezes, até a crítica contida na obra. Estas traduções, via de regra, encobrem o original 

em vez de revelá-lo e dizem mais sobre o/a tradutor/a do que sobre o autor do original. A 

utilização destas traduções, que priorizam apenas o aspecto lúdico ou formal, para estudos 

comparativos, por exemplo, sem acesso ao original, podem alterar consideravelmente a 

recepção do autor.  
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pi 

   ano 

   anino 

   anissimo 

 

pi 

pi 

 

 o 

  nano 

  nanino 

  nanissimo 

 

o 

pi  
 

 

 

 Este poema numa versão com uma intervenção muito sutil:  

 

pi 

   ano 

   anino 

   aníssimo 

 

pi 

pi 

 

 o 

  nano 

  nanino 

  naníssimo 

 

o 

pi  

 

 

 

 A intervenção consiste apenas na introdução do acento agudo, como adaptação à 

ortografia da língua portuguesa, em dois momentos. 
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canzone 

 

ganz 

ganz 

       ohne 

 

völlig beraubt 

 

canzone 

 

ganz 

ganz 

      ohne 

 

völlig beraubt 

 

 

canzone (italiano) = canção       

ganz ohne  (alemão) = totalmente sem 

völlig beraubt (alemão) = completamente desfalcado 

 

 

 Neste poema, o autor utiliza novamente mais de um idioma, neste caso a palavra 

italiana canzone [canção] e a expressão homófona em alemão ganz ohne [totalmente sem]. 

Ele constrói uma estrutura simétrica e rítmica com estas palavras, sugerindo uma canção, e 

intercala com a expressão em alemão völlig beraubt [completamente desfalcado, roubado], 

reforçando o significado da expressão alemã ganz ohne e dando ao poema um cunho jocoso. 

Aqui, a legenda também seria uma estratégia tradutória satisfatória.  

 Em contrapartida, uma mera reprodução do procedimento retórico com outros 

significados seria uma tradução parcial, uma espécie de paráfrase da forma, algo como um 

"poema paralelo", mas não uma tradução no sentido mais restrito. A discussão sobre 

traduções meramente formais e possíveis limites para a criatividade tradutória será 

desenvolvida em pesquisa futura. Neste trabalho restrinjo-me a apresentar, mais adiante, a 

possibilidade de um "poema paralelo", que seria, na verdade, o que tem sido chamado de uma 

forma de jandln [jandlear]. 

 A propósito, o emprego de recursos poéticos do autor Ernst Jandl para fins didáticos é 

bastante difundido nos países de língua alemã, inclusive nos livros de alemão como língua 

estrangeira. Um livro chamado Wir jandln [nós jandleamos], transformando o nome do autor 
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em verbo e reunindo artigos sobre o uso didático de seus textos para estimular a produção 

textual de alunos de níveis diversos, foi lançado em 2013 (SCHWEIGER, 2013). Na 

introdução, os autores esclarecem que o verbo jandln [jandlear] significa usar a linguagem de 

forma artística e criativa, experimentar as possibilidades expressivas da língua, brincar com o 

material com o qual nossos idiomas são feitos:   

 

 

Jandln não é uma palavra que, semelhantemente a kafkaesk  

[kafkaniano], conste no dicionário, mas ela se tornou amplamente 

usada e qualquer um que conheça o nome de Jandl e pelo menos seus 

textos mais conhecidos sabe o que isso significa: um trabalho artístico 

e criativo com a linguagem, uma experimentação com as 

possibilidades expressivas da linguagem, um jogo com o material que 

compõe nossas linguagens.64 

 

 

  

                                                           
64 Jandln ist zwar kein Wort, das ähnlich wie kafkaesk im Wörterbuch zu finden ist, aber es hat große 

Verbreitung gefunden und alle, die Jandls Namen und zumindest seine bekanntesten Texte kennen, wissen, was 

damit gemeint ist: eine kunstvolle und kreative Beschäftigung mit Sprache, ein Experimentieren mit sprachlichen 

Ausdrucksmöglichkeiten, ein Spiel mit dem Material, aus dem sich unsere Sprachen zusammensetzen. 

(SCHWEIGER, 2013, p. 8)        
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4.1.2. Do capítulo krieg und so [guerra e que tais] 

 

 

 

 

ode auf N 

 

 

lepn    

nepl    

lepn    

nepl    

lepn    

nepl    

o lepn    

o nepl    

nnnnnnnn    

lopn    

paa    

lopn    

paa    

o nepl    

o lepn    

plllllll    

lepn    

plllllll    

lepn    

plllllll    

nepl    

lepn    

plllllll    

lopn    

paa    

noo    

paa    

noo    

papaa    

noo    

nonoo    

nononoo    

nonononoo    

paa    

pl    

paa    

pl    

pl pl    

ononn    

onononn    

ononononn    
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lepn    

eoooo    

lepn    

eoooo    

nepl    

ananann    

nepl    

anananann    

eoooo    

eoooo    

lepn    

eoooo    

lepn    

lepn    

eoooo    

eoooo    

eooooooo    

nnnnnnnnnnnnn    

plllllllllll    

pl    

na    

naaa    

naaaaaaa    

naaaaaaaaaaaa    

naaaaaaaaaaaa    

naaaaaaaaaaaa    

pooleon    

pooleon    

poleeeon    

pooleon    

poleeeon    

naaaaaaaaaaaa    

pooleon    

poleeeon    

naaaaaaaaaaaa    

poleeeon    

poleeeon    

naaaaaaaaaaaa    

pooleon    

poleoooon    

pooleon    

poleoooon    

naaaaaaaaaaaa    

nanaa    

nanaa    

nananaa    

nanananaa    

naaaaaaaaaaaa    

poleoooon    

naaaaaaaaaaaa    
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pooleon    

pooleon    

poleeeon    

poleeeon    

poleeeon    

poleoooon    

poleoooon    

ooooon    

ooooon    

ooooon    

llllllllllllllllllllllllllllllll 

 

 

 

 

 

 

 

 Ode an n, um poema fonético (Sprechgedicht), também foi gravado pelo autor, como o 

poema schtzngrmm.65 O significado do poema fonético se completa através da leitura, através 

da cena sonora que o poema constrói. Sob este aspecto, poderíamos dizer que estamos diante 

de um caso em que a intervenção do tradutor seria, a princípio, pontual, por exemplo trocando 

o nome no título: "ode a n", ou "ode a napoleão", se a opção for ser mais domesticadora, e 

registrando, possivelmente em legenda, as sonoridades que lembram palavras da língua alemã 

(e que são acentuadas através da leitura). A sequência ononn onononn ononononn, que alude 

ao verbo onanieren [masturbar-se] em alemão seria um exemplo. Ouvindo a leitura do autor 

percebe-se claramente esta nuance. Outra possibilidade aparentemente plausível seria a troca 

de "on" por "ão" ao longo de todo o poema, medida que causaria uma alteração  rítmica, pois 

a tônica em alemão recai na sílaba "po" e em português na sílaba "ão".  

 Qualquer intervenção maior no corpo do poema deveria, a princípio, levar em 

consideração as várias cenas sonoras que o autor constrói. Ideal seria que o leitor deste tipo de 

poema também pudesse ser ouvinte, já que o significado do texto se revela pela sonoridade. 

  

                                                           
65 (Cf. https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_10_ode-auf-

n.mp3. Acesso em: 27 maio 2018.) 

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_10_ode-auf-n.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_10_ode-auf-n.mp3
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schtzngrmm 

schtzngrmm 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

grrrmmmmm 

t-t-t-t 

s---------c---------h 

tzngrmm 

tzngrmm 

tzngrmm 

grrrmmmmm 

schtzn 

schtzn 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

schtzngrmm 

schtzngrmm 

tssssssssssssss 

grrt 

grrrrrt 

grrrrrrrrrt 

scht 

scht 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

tzngrmm 

tzngrmm 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

scht 

scht 

scht 

scht 

grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

t-tt 66 

 

 

schtzngrmm  = Schützengraben (alemão) = trincheira  

t-tt = tot (alemão) = morto 

 

                                                           
66 A leitura do autor pode ser ouvida aqui: 

 https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-

Luise_09_schtzngrmm.mp3 e vista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=ixgbtOcEgXg. Acesso 

em: 27 maio 2018.  

https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_09_schtzngrmm.mp3
https://ubusound.memoryoftheworld.org/jandl_ernst/laut_luise/Jandl-Ernst_Laut-Luise_09_schtzngrmm.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ixgbtOcEgXg
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 Esta seria uma estratégia de intervenção mínima do tradutor em um dos poemas mais 

conhecidos de Ernst Jandl, schtzngrmm: as legendas esclarecendo as duas palavras necessárias 

para a compreensão do poema na forma escrita. Desta forma, fica também registrada a 

informação sobre a eliminação das vogais das duas palavras. 

 Pode-se imaginar, entretanto, uma tradução do sentido, da forma e do procedimento 

poético, considerando que a palavra "trincheira" possui um material fonético em parte 

semelhante aos elementos sonoros da palavra alemã Schützengraben. A tabela na página 

seguinte demonstra as semelhanças e diferenças da sonoridade possível a partir da palavra 

"trincheira".  

 Temos aqui as seguintes possibilidades de correspondência entre a palavra alemã 

Schützengraben e a palavra "trincheira": 1) o mesmo conteúdo semântico (trincheiras), a 

despeito da diferença de familiaridade com a realidade que a palavra evoca nas duas culturas; 

2) um material fonético relativamente semelhante, contendo as consoantes oclusiva "t", 

fricativa "s" e "ch", a vibrante "r" e  a sonora "n"; e 3) reproduzindo o mesmo recurso poético 

de eliminação de vogais e construção de uma sonoridade semelhante. Algumas adaptações 

foram necessárias, como mostram as passagens assinaladas em verde na tabela a seguir. A fim 

de obter uma sonoridade semelhantes, a ordem das consoantes na palavra foram alteradas na 

tradução, fato que não ocorre no original.  

 O verso final também exige algum tipo de intervenção que não pertence ao mecanismo 

de construção do poema original, seja através da introdução de uma legenda ou a introdução 

de uma consoante que não faz parte da palavra "trincheira", um "m", por exemplo. O último 

verso seria "m-r-t", uma alusão sonora a "morto". O que fica em aberto nesta versão é se o 

efeito estético no leitor da tradução (ou no ouvinte da tradução) é realmente semelhante. 
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schtzngrmm 

schtzngrmm 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

grrrmmmmm 

t-t-t-t 

s---------c---------h 

tzngrmm 

tzngrmm 

tzngrmm 

grrrmmmmm 

schtzn 

schtzn 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

schtzngrmm 

schtzngrmm 

tssssssssssssss 

grrt 

grrrrrt 

grrrrrrrrrt 

scht 

scht 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

tzngrmm 

tzngrmm 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

scht 

scht 

scht 

scht 

grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

t-tt 

trrnrchchrrrr 

trrnrchchrrrr 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

trrrrrrnnnnnn 

t-t-t-t 

s---------c---------h  

schtrrrnnn 

schtrrrnnn  

schtrrrnnn 

trrrrrrnnnnnn 

trchs 

trchs 

t-t-t-t 

t-t-t-t 

trrnrchchrrrr 

trrnrchchrrrr 

tssssssssssssss 

trrrt 

trrrrrt 

trrrrrrrrrt 

scht 

scht 

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

schtrrrnnn 

schtrrrnnn  

t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 

scht 

scht 

scht 

scht 

scht 

trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

t-tt* 

 

 

* tot em alemão = morto 
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4.1.3. Do capítulo bestiarium [bestiário] 

 

viel  

vieh  

o  

so  

viel  

vieh  

so  

o  

so  

viel  

vieh  

sophie  

o  

sophie  

so  

solo  

sophie  

solo  

so  

o  

so  

solo  

sophie  

o  

so  

viel  

vieh  

sophie  

o  

so  

solo  

sophie  

o  

so  

viel  

sophie  

so  

viel  

vieh  

o  

sophie  

so  

viel  

vieh  

o  

sophie  
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o  

so  

viel  

vieh  

o  

sophie  

so  

viel  

o  

sophie  

so  

viel  

o  

sophie  

so  

viel  

vieh  

o  

sophie  

viel  

o  

sophie  

viel  

o  

o  

sophie 

 
 
 
 
 
viel = muito     

vieh = gado 

o = oh      

so viel = tanto 

so = deste modo, pois é 

sophie = Sofia   

solo = solo, só  

viel o sophie / viel o so vieh = filosofia (foneticamente)  
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 O poema viel também pertence ao tipo de poema cuja estratégia tradutória poderia ser 

a de legendas. A questão que fica em aberto aqui é a do "efeito estético semelhante", um dos 

principais critérios norteadores da tradução como produto na ótica funcionalista. Com tantos 

elementos para memorizar e concatenar, o leitor provavelmente terá uma ideia do que o 

original propicia em termos de efeito estético, mas terá algum trabalho até poder desfrutar 

deste efeito estético. Algumas questões permanecem em aberto, por exemplo, se a estratégia 

das legendas seria suficiente? Seria plausível pensar em um "texto de apoio", uma tradução 

meramente semântica que acompanhasse a tradução com legenda. Mas em que contexto tal 

tradução poderia chegar até o leitor? Certamente não em uma antologia poética convencional. 

Possivelmente em um texto explicativo mais longo, como um artigo expositivo, um posfácio 

ou entre os comentários do tradutor.  
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4.1.4. Do capítulo epigramme [epigramas] 
 
 
 
 

verscheuchung zweier farben 
 

 

z 

b 

rz 

lb 

arz 

elb 

warz 

gelb 

s-------------c-------------h 

gelb 

warz 

elb 

arz 

lb 

rz 

b 

z 
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afugentando duas cores 

 

o 

o 

to 

lo 

eto 

elo 

reto 

relo 

preto 

a-------------------m----------------a 

preto 

relo 

reto 

elo 

eto 

lo 

to 

o 

o 
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  Neste poema, as palavras schwarz e gelb [preto e amarelo] são misturadas 

alternadamente de trás para frente em uma sequência progressiva de quantidade de letras de 

cada cor, primeiramente crescente e depois decrescente (1, 2, 3, 4, meio do poema, com as 

três letras a mais, 4, 3, 2, 1), iniciando pela cor preta (schwarz), que possui maior número de 

letras do que amarelo (gelb). A sequência s-c-h é exatamente a diferença no número de letras 

entre as duas palavras, está situada no meio do poema, funcionando como um ponto de virada, 

a partir do qual os versos iniciais se apresentam de forma espelhada e, do ponto de vista de 

significado, reproduzindo a sonoridade sch, que pode ser usada para "afugentar" pássaros, por 

exemplo. Não há ocorrência de palavras incidentais no poema original. Em dois momentos 

apenas, surge a palavra gelb inteira, de resto aparecem apenas partes das duas palavras 

envolvidas .    

 Adotando o mesmo mecanismo de construção do poema original, utilizando elementos 

de conteúdo semântico correspondente (as cores "preto" e "amarelo"), iniciando pela cor 

amarelo, por conter o maior número de letras, critério também usado no original (embora no 

original a palavra que contém o maior número de letras seja a cor schwarz [preto]), chegamos 

a uma estrutura visual semelhante. Temos porém, na tradução, um grande número de  palavras 

incidentais, a ponto de comprometer severamente o sentido do original. Vejamos estas 

palavras incidentais na sequência em que aparecem: tolo, elo, reto, relo, preto, ama, preto, 

relo, reto, elo, loto. Se considerarmos esta estrutura linguística um poema e observarmos o 

campo semântico destas palavras incidentais a fim de desenvolvermos interpretações 

possíveis no contexto da cultura e literatura de chegada, não poderíamos jamais falar em 

tradução. 

 Temos aqui o caso de uma tradução que se poderia considerar possível do ponto de 

vista do mecanismo de construção do poema, que afinal pode ser bem reconstruído. Também 

as duas palavras centrais do poema não representariam obstáculo lexical maior para a 

tradução, já que as duas cores existem nas duas culturas em questão. O material semântico 

incidental, porém, torna  esta tradução completamente impossível, sob pena de transformar o 

poema em uma caricatura. Seria plausível pensar em reproduzir o mecanismo poético com 

duas outras cores? Neste caso estaríamos diante de uma mera brincadeira linguística, de um 

esvaziamento da crítica política presente no poema. É impossível ignorar o referencial das 

cores preto e amarelo, desde 1686 presentes na bandeira do ramo austríaco da Casa de 

Habsburgo, depois de 1804 sendo a bandeira do Império Austríaco e  hoje ainda presente na 

"aliança preto-amarelo", uma associação monarquista na Áustria. 
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 Este poema ilustra bem a necessidade de ampliar, nos Estudos de Tradução, as 

reflexões acerca do contexto inicial de produção e recepção do original e o papel do tradutor 

na antecipação da recepção da tradução, as possíveis lacunas entre os dois contextos de 

recepção e as estratégias para superá-las.  
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4.2. Do livro der künstliche baum [a árvore artificial] (1970) 

 

ottos mops 

 

ottos mops trotzt 

otto: fort mops fort 

ottos mops hopst fort 

otto: soso 

otto holt koks 

otto holt obst 

otto horcht 

otto: mops mops 

otto hofft 

ottos mops klopft 

otto: komm mops komm 

ottos mops kommt 

ottos mops kotzt 

otto: ogottogott  
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o rex do zé 
 

 

 

o rex do zé corre 

zé: xô rex xô 

o rex do zé foge 

o zé: eh eh 

 

o zé colhe toco 

o zé colhe coco 

o zé o’ve 

o zé: rex rex 

o zé crê 

 

o rex do zé pede 

o zé: vem rex vem 

o rex do zé vem 

o rex do zé se fere 

o zé: oh oh  
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 Poema do livro der künstliche baum [a árvore artificial], ottos mops é possivelmente o 

poema mais famoso de Ernst Jandl. Certamente o mais popular. Todo o poema é construído 

apenas com palavras que possuem exclusivamente a vogal "o" e com palavras monossilábicas, 

a única exceção sendo o nome próprio "otto", o dono do cãozinho mops. 

 Não temos na língua portuguesa a riqueza de monossílabos que a língua alemã possui. 

Segundo nos apresenta João Veloso, "[...] a grande maioria das palavras desta língua 

[português] tem duas ou mais sílabas", e "[...] os monossílabos [seriam] como meras 

exceções, estatisticamente não representativas e não suficientes [...]". (VELOSO, 2017, p. 

207). Na língua alemã, pela própria diferença na estrutura da sílaba, que comporta a repetição 

de vogais e um número maior de consoantes seguidas numa mesma sílaba, temos uma 

incidência maior de palavras monossilábicas. Segundo Menzerath, que analisou 20.453 

vocábulos do Aussprachewörterbuch des Deutschen [Dicionário de Pronúncia do Alemão], 

cerca de 11%, especificamente 2.245 palavras, eram monossilábicas.67 

 A estratégia tradutória aqui utilizada foi ampliar o número de vogais de uma para 

duas: "o" e "e", e ampliar o número de sílabas dos vocábulos usados: não apenas palavras 

monossílabas, mas também palavras dissílabas. Portanto, o recurso poético do original só 

pôde ser reproduzido parcialmente, por falta de correspondência entre o material linguístico 

das duas línguas.  

 O significado semântico do original foi mantido com relativa proximidade. Os dois 

poemas apresentam cenas cotidianas entre um cão e seu dono, o leitor tem informações sobre 

a natureza e algumas atividades do cão e de seu dono e sobre a relação entre eles. Em uma 

análise detalhada da correspondência entre original e "tradução", porém, veríamos que as 

atividades cotidianas não são exatamente as mesmas, que a natureza do cão e do dono 

também são diversas. Soma-se a isso a não correspondência, apenas mera aproximação, entre 

os dois procedimentos poéticos, do original e da tradução. Temos aqui um caso limítrofe, que 

pode, apenas sob conceitos específicos e complacentes do que seja tradução, ser considerado 

uma tradução.    

  

                                                           
67 MENZERATH, Paul. Die Architektonik des deutschen Wortschatzes. Dümmler, Bonn/Hannover/Stuttgart 

1954, Seite 12, 70/71 (cf. https://de.wikipedia.org/wiki/Wortschatz#cite_ref-15. Acesso em: 28 maio 2018). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wortschatz#cite_ref-15
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os diferentes tipos de experimentação poética na obra de Ernst Jandl oferecem 

diferentes desafios à tradução, e estes desafios não podem ser considerados apenas do ponto 

de vista do mecanismo poético ou dos recursos linguísticos. Os poemas são, para dizer com 

Vermeer, "ofertas de informações" em diferentes esferas: semântica, sonora, visual, estilística 

e poética. A quantidade de informações que podem ser transpostas para a língua de chegada 

vai depender de uma coincidência entre as possibilidades linguísticas disponíveis na língua de 

chegada e, naturalmente, da maior ou menor competência tradutória do tradutor. Mesmo que 

o material linguístico e o conteúdo semântico coincidam, ainda não é dito que o procedimento 

poético do poema poderá ser inteiramente reproduzido. E, sendo inteiramente reproduzido, 

não é dito que o poema vá "funcionar" na língua de chegada.  

 Um exemplo claro destes limites é o poema "afugentando duas cores", que, apesar de 

aparentemente oferecer uma tradução possível do ponto de vista formal, apresenta uma 

estrutura em português cuja leitura em nada remete aos significados do original, não apenas 

porque a informação cultural sobre a conotação das duas cores inexiste na cultura de chegada 

(fosse este o único fator, seria possível adicionar uma nota explicativa com a informação 

sobre a significação das cores no contexto austríaco, no sentido de uma tradução documental, 

como proposta por Nord, conceito muito produtivo para descrever as soluções escolhidas para 

vários outros poemas deste trabalho), mas principalmente porque as leituras possíveis em 

português em nada se parecem com as leituras possíveis em alemão. A oferta de informação 

semântica em português não guarda nenhuma semelhança com a oferta de informação em 

alemão, embora o aspecto formal da "imitação linguística" seja idêntico. 

A questão do significado da experimentação poética volta a tornar relevante a questão 

do contexto. A ideia inicial, de que haveria uma incompatibilidade de contextos de recepção 

de literatura experimental entre o contexto de partida (universo da literatura experimental de 

língua alemã) e o contexto de chegada (a presença de uma literatura experimental no Brasil) 

poderia, a princípio, delimitar a recepção de Jandl como um poeta meramente jocoso, o que 

seria inadequado. Não chegam a ser populares em português do Brasil poemas que utilizem a 

linguagem de forma experimental e jocosa, mas que, ainda assim, mantenham um conteúdo 

crítico. É necessário que se pense, portanto, que tipo de mediação deveria acompanhar a 

introdução de um novo autor ao cânone de autores traduzidos. Prefácio, posfácio, notas, 
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áudios com a leitura dos poemas seriam suportes não apenas plausíveis e bem-vindos, mas 

necessários. Esta etapa de "transferência intercultural", termo usado por Nord, ficaria sob a 

responsabilidade do tradutor em seu papel de mediador cultural, que responde pela quantidade 

e qualidade de informação que será oferecida ao leitor da tradução, informação essa que 

estaria submetida a um critério de "coerência intertextual", como afirma Vermeer.   

Algumas questões éticas relacionadas ao papel e a esta responsabilidade do tradutor 

como mediador cultural ficaram evidentes ao longo do trabalho. Vermeer afirma que, se a 

finalidade (Zweck) do texto de chegada se desviar muito da finalidade do texto de partida, o 

produto da tradução (Translat) seria apenas um 'material de apoio' (Hilfsmittel) a um 

propósito estranho ao texto de partida. A coerência intertextual entre original e tradução 

estaria, portanto, subordinada à coerência intratextual, e as duas então subordinadas ao 

skopos. De certa forma, toda tradução é uma espécie de "material de apoio" da própria leitura 

que o tradutor fez do poema e da qual o texto traduzido (ou, aqui, o poema traduzido) seria a 

chave. A questão ética estaria relacionada, portanto, a uma gradação das coerências a nível 

inter e intratextual. 

Se a variação entre original e tradução estiver, porém, dentro de um quadro conceitual 

imediatamente próximo ao do original, a tradução (Translat) seria considerada uma 

"extensão" do texto de partida, como afirma Vermeer. O poema "O Rex do Zé" aproxima-se 

(ou distancia-se!) do original ottos mops com variações formais que apenas se baseiam nos 

procedimentos retóricos do original, embora "conte uma história" relativamente semelhante. 

Teríamos aqui um caso de "extensão" em português do poema original ottos mops. 

A avaliação de uma tradução deveria poder dar voz ao tradutor, para sabermos que 

reflexões e parâmetros permearam suas escolhas, quais são suas justificativas. É assim, como 

transparência destas reflexões e procedimentos, que se compreende o presente trabalho. Em 

uma época em que muito se traduz poesia, em que há mesmo um status relacionado à tradução 

de poesia e uma grande facilidade de difusão via internet, em que há uma profusão de revistas 

literárias, online e impressas, divulgando traduções, tem-se visto traduções que apresentam 

soluções aparentemente aleatórias, sem que haja, entre original e língua de chegada, uma 

barreira estrutural ou linguística que justifique grandes adaptações semânticas. Traduções 

desprovidas, portanto, da coerência intertextual, de que fala Vermeer, ou da noção de 

lealdade, de que fala Nord. É como se a ideia da tradução como produto, com foco na cultura 

de chegada, e a primazia absoluta da tradução sobre o original, uma postura quase utilitarista 

em relação ao original – possíveis desdobramentos de uma possível über-interpretação da 

Teoria do Escopo e de supervalorização da criatividade nos processos tradutórios – tivessem 
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flexibilizado em demasia as relações entre original e tradução. A abordagem funcionalista, 

aqui utilizada, com sua origem didática, apresenta parâmetros e reflexões que descrevem e 

sistematizam o processo tradutório, estabelecendo uma espécie de metodologia da tradução, 

com critérios que podem muito bem nortear tanto as decisões e procedimentos tradutórios, por 

parte do tradutores, como os critérios usados para a crítica de tradução.   

Considero que os objetivos do trabalho foram satisfatoriamente atingidos. O processo 

tradutório e os ganhos cognitivos deste processo estão documentados nos comentários aos 

poemas e nas próprias traduções. A reflexão sobre o processo tradutório e sobre os resultados 

destes processos (os poemas em português) pôde discutir alguns parâmetros para as decisões 

sobre o procedimento tradutório a ser adotado – o que reflete a preocupação metodológica e 

didática que permeou esta pesquisa e influenciou a escolha do aparato teórico –, e sobre as 

possíveis leituras das traduções pelo leitor do português, além de levantar novas questões 

pontuais sobre as responsabilidades do tradutor e os limites da traduzibilidade. Em relação ao 

produto, foi possível elaborar um panorama da obra de Ernst Jandl, autor pouquíssimo 

representado no contexto da poesia de língua alemã traduzida no Brasil até o presente, com 

poemas de diferentes fases e tipos de experimentação.  

 

. 
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