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“Ora, não creio que nada seja sempre intraduzível — nem 
traduzível, aliás. 

Como podemos ousar dizer que nada é traduzível, tanto quanto 
nada é intraduzível?” 

Jacques Derrida, O que é uma tradução relevante? 

  



   

 

RESUMO 

Este trabalho analisa alguns poemas do volume III das Œuvres 

Complètes de Jacques Izoard, um dos poetas belgas mais expressivos na literatura do 

século XX em seu país, organizadas pelo professor doutor Gérald Purnelle. Pretende-se 

examinar a poética da pele de Izoard, acompanhada pela tradução de seus poemas, com 

os respectivos comentários sobre as soluções ou não soluções encontradas. As 

dificuldades foram muitas, as perdas também, mas tentou-se manter a sensibilidade, a 

sonoridade e o ritmo próprios de Izoard. Como bem diz Purnelle (2016a), é preciso 

permitir que os olhos, os ouvidos e especialmente o tato se “personifiquem na 

materialidade sonora e gráfica das palavras”. 

Palavras-chave: Tradução, Poesia belga, Jacques Izoard, Poética, Literatura francófona, 

Literatura belga. 

   



   

 

RÉSUMÉ 

Ce travail analyse quelques poèmes du volume III des Œuvres Complètes 

de Jacques Izoard, l'un des poètes belges les plus importants de la littérature du XXème 

siècle dans son pays, recueillis par le professeur docteur Gérald Purnelle. On prétend 

examiner la poétique de la peau de Izoard, suivie de la traduction de ses poèmes, ainsi 

que de quelques commentaires sur les solutions qu’on propose et les difficultés qu’on a 

trouvé lors de cette tâche. Malgré ces difficultés, on a essayé de garder la sensibilité, la 

sonorité et le rythme propres à Izoard. Pour citer Purnelle (2016a), il faut permettre que 

la vue, l'ouïe et surtout le toucher “s’incarnent dans la matérialité sonore et graphique 

des mots”. 

Mots-clés: Traduction, Poésie belge, Jacques Izoard, Poétique, Littérature francophone, 

Littérature belge. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, procuro introduzir no Brasil a produção poética de Jacques 

Izoard, escritor belga falecido em 2008, mas que até hoje exerce grande influência nas 

letras belgas de expressão francesa, inspirando novos poetas. 

Procurando aprofundar meus estudos sobre a tradutologia, traduzi alguns 

textos do volume III das Œuvres completes de Izoard, pensando na poética da pele 

presente em diversos poemas e em suas conexõeos com a poesia tátil do autor. 

Pretendo, também, explorar o tema da tradução, especialmente da tradução 

de poemas, comentando as dificuldades, soluções e não-soluções encontradas durante o 

processo. 

O desenvolvimento dessa pesquisa teve início com o Prof. Dr. 

Dominique Boxus, belga como Izoard, que me apresentou o autor e que desejava 

divulgar seu trabalho no Brasil. Tratava-se de um projeto audacioso de tradução de 

poesia, de um autor completamente desconhecido pela academia, por uma brasileira 

que, apesar de não poeta, contaria com a colaboração e os conhecimentos do professor 

Boxus. Infelizmente, ele faleceu tragicamente em 2014, mas seu interesse e sua paixão 

pelo tema já haviam me contagiado e desejei continuar o trabalho. Foi quando a Profa. 

Dra. Olga Kempinska acolheu o desafio de continuar o projeto inicial, tornando-se 

minha orientadora, auxiliando-me na superação dos obstáculos. Sua valiosa 

contribuição e estímulo constante me ajudaram a seguir adiante. 
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O grande estudioso de toda a obra de Jacques Izoard é o Prof. Dr. Gérald 

Purnelle, da Universidade de Liège, com quem tive a oportunidade de conversar 

pessoalmente sobre o meu trabalho e que, por esse motivo, será citado muitas vezes ao 

longo da pesquisa. 

A história da tradução remonta a Cícero e, desde então, vários teóricos 

têm contribuído para os estudos da tradução. Entretanto, um ponto se destaca: não é 

suficiente que o tradutor conheça a língua estrangeira da qual traduz, ele precisa analisar 

o texto e retirar dele o sentido, a poética, a sintaxe, o léxico, a estética e a alma. A 

tradução é uma obra, porque não dizer uma nova obra, e não uma simples duplicação de 

outro texto em outro idioma. Como não se consegue a equivalência perfeita, o tradutor 

se vê envolvido em uma perda, às vezes substancial, que desencadeia um processo de 

melancolia. 

Na Antiguidade, acreditava-se que a melancolia era provocada por uma 

alteração na produção de bile negra, e esta seria, de fato, a “tradução literal de 

melancolia” (LAGES, 2007, p. 32). Na Renascença ocorreu uma explosão da 

melancolia, ao mesmo tempo em que aumentava a importância da tradução, devido à 

necessidade de transposição de obras em grego e latim. 

Para Freud (1917, p. 33), o luto e a melancolia manifestam-se pela perda 

do objeto amado: 

“O luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa 
querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, 
como pátria, liberdade, ideal etc.” 

 

E, ainda (p.32): 

“A melancolia se caracteriza por um desânimo 
profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo 
mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de 
toda atividade e um rebaixamento do sentimento de 
autoestima…” 

 

Além disso, Freud diz que o luto é semelhante à melancolia, pois mostra 

as mesmas características. O luto é uma reação à perda de um ente querido, que conduz 

a um estado de abatimento, e à perda de interesse pelo mundo. Na melancolia também 

existe a perda, só que o objeto dessa perda, de fato, não morreu, mas foi perdido. Não se 

sabe verdadeiramente aquilo que foi perdido. Essas perdas não se referem apenas a 
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pessoas, mas também à perda de posição social ou profissional. 

Então, levando-se esses enunciados para a “melancolia do tradutor” 

pode-se dizer que o tradutor perdeu o objeto, a equivalência, a sintaxe da sua tradução. 

Trata-se da linguagem do outro, na língua do outro, na cultura do outro. Tudo isso 

demonstra a dificuldade de se traduzir, de se encontrar a correspondência ideal entre as 

línguas sem que haja algumas alterações, ou seja, as “perdas” que se tornaram célebres. 

Essa dificuldade permite o aparecimento da melancolia. A consciência dessas perdas 

levaria a uma sensação de impotência e, consequentemente, à melancolia. Por outro 

lado, essa melancolia encerra uma contribuição positiva ao possibilitar que o tradutor 

execute sua tarefa e seja direcionado para um novo “objeto de amor”. 

A perda da liberdade ou a perda de uma pessoa querida podem conduzir a 

um sentimento de luto, que pode ser ultrapassado após um determinado período de 

tempo e que, geralmente, não conduz à condição patológica. Entretanto, a melancolia 

manifesta-se por meio de um profundo desânimo, da perda de autoestima e nem sempre 

se conhece o objeto que foi perdido. Essa condição, quando não suplantada com o 

tempo, pode se transformar em mania. “No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; 

na melancolia, é o próprio ego” (Freud, 1917, 34). 

Lages (1998, p. 64), em seu texto A tarefa do tradutor e seu duplo, diz 

que “toda escrita é melancólica por postular um objeto ausente para lamentar-lhe a 

perda”. 

A melancolia do tradutor e a melancolia da tarefa do tradutor estão 

irremediavelmente unidas. O tradutor executa uma tarefa audaciosa frente ao texto 

original, ao fazer a sua tradução para outra língua. Derrrida (2006, p. 25), aborda esse 

tema ao dizer que a tradução “torna-se a lei, o dever e a dívida, mas dívida que não se 

pode mais quitar”. Essa dívida tem início no nome Babel. O livro de Gênesis, da Bíblia 

Católica, diz que os homens queriam construir uma torre que os levasse aos céus: 

“vinde, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo chegue até o céu; e 

tornemos célebre o nosso nome, antes que nos espalhemos por toda a terra” (BÍBLIA, 

11: 1-9). Antes que a soberba humana aumentasse ainda mais, Deus os dispersou 

daquele local, que recebeu o nome de Babel, “porque aí foi confundida a linguagem de 

toda a terra.…”. 

Babel não representa somente a pluralidade das línguas, mas também o 
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inacabado, o intraduzível, a multiplicidade de línguas. No entanto, a tradução é capaz de 

anular ou, pelo menos de negociar, a confusão causada pelas múltiplas línguas. Assim, 

para Antoine Berman (2007, p. 28) existem duas formas de tradução: a etnocêntrica, na 

qual o tradutor conduz o texto para sua própria cultura, normas e valores adaptando o 

que é estrangeiro para valorizá-lo ainda mais, e a hipertextual, “que remete a qualquer 

texto gerado por imitação, paródia, pastiche, adaptação, plágio, ou qualquer outra 

espécie de transformação formal, a partir de um outro texto já existente”. De qualquer 

modo, não se pode esconder a estrangeiridade de um texto sob o risco de homogeneizá-

lo e reduzi-lo a um padrão. Como dizia Saad (2004, p. 959), a tradução torna familiar 

este “estrangeiro” (rend cet étranger familier). E continua: 

“O tradutor, esse barqueiro sempre entre duas margens, realiza um 
triplo movimento: acolhe o texto estrangeiro, dá-lhe o dom da língua e 
lhe permite penetrar em um espaço linguístico novo” (SAAD, 2004, p. 
960, tradução nossa)1. 

A tradução de poesias suscita questionamentos bastante controversos, 

sendo que a intraduzibilidade parece ser o mais proeminente. Entretanto, alguns autores 

defendem a tradução de poesias podendo-se citar Haroldo de Campos e Augusto de 

Campos. De acordo com Guerini e Costa (2006), “[...] os tradutores de poesia parecem 

muito mais conscientes dos problemas da tarefa que seus congêneres de prosa [...]”. O 

encontro do tradutor com seu texto está sempre cheio de conflitos e hesitações: 

hesitações entre uma palavra e outra, entre a imitação do texto ou a criação de um novo 

texto. 

É inegável que a tradução mantém a obra original viva, atualizada. Mas 

há uma divergência entre o texto original e o traduzido, entre o autor e o tradutor. A 

tradução sempre surge como um texto relegado a segundo plano, como uma cópia 

imperfeita e uma mera reprodução, enquanto o original e o autor são considerados como 

superiores, primeiros. Questiona-se, também, se é preciso ser poeta para traduzir 

poesias. Para o professor Paulo Vizioli (1985, p. 111 apud LARANJEIRA, 2003, p.37) 

isso não é necessário, bastando “possuir [...] um excelente domínio das línguas de 

partida e de chegada” e “o gosto pelo verso.” 
                                                
1 Cf. o texto original “Le traducteur, ce passeur toujours entre deux rives, accomplit un triple mouvement: 
il accueille le texte étranger, lui fait don de la langue et lui permet d'accéder à un space linguistique 
nouveau” (SAAD, 2004, p. 960). 
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Segundo Laranjeira (2003, p. 23), o “intraduzível começa pelo indizível”. 

O intraduzível é como um fantasma que vive rondando o tradutor, conduzindo-o à 

melancolia: “[...] a intraduzibilidade, de privilégio, [...] se tornou estigma” (SISCAR, 

2011, p. 84). Seria poético dizer que a verdadeira poesia não precisa de tradução? Ela 

toca a pessoa sem que se compreenda uma só palavra? É suficiente ouvir seu ritmo, sua 

melodia? Vários autores, como Jakobson, acham que a poesia é intraduzível, enquanto 

outros defendem a possibilidade da sua tradução. Berman também fala sobre a 

intraduzibilidade e afirma que, se a poesia é intraduzível, isso significa duas coisas: 

[...] que ela não pode ser traduzida, por causa dessa relação infinita 
que institui entre “som” e “sentido”, e que ela não deve ser, porque 
sua intraduzibilidade (assim com sua intangibilidade) constitui sua 
verdade e seu valor. Dizer que um poema é intraduzível é, no fundo, 
dizer que é um ‘verdadeiro’ poema” (BERMAN, 2007, p. 40). 

Surge, então, o grande desafio: traduzir o intraduzível. A tradução matará 

o poema e se apoderará de sua alma, despindo-o e amando-o, ou poderá se aproveitar do 

rótulo de intraduzível para manter-se intocável? 

Mas, ao ler um poema o tradutor já não estaria fazendo uma tradução? O 

desafio da tarefa e a estranheza são fatores que levam o tradutor a buscar as melhores 

palavras e os seus sentidos mais próximos, a buscar a sintaxe adequada, para expressar o 

intraduzível. 

Walter Benjamin (2001) contemplou os limites da traduzibilidade para 

que se pudesse enfrentar a questão do original e de sua tradução. Para o filósofo, o texto 

original é um conjunto de elementos, e um deles é a traduzibilidade. Nesse sentido, a 

tradução é parte do texto original e a verdadeira obra de arte, em algum momento, será 

traduzida e, se não o for, será esquecida. 

Por sua vez, Mario Laranjeira (2003, p. 15) menciona o fato de que não 

se deve radicalizar, com relação à tradução, mas que existem graus de traduzibilidade e 

(in)traduzibilidade. A língua de chegada pode ser trabalhada de modo que os sentidos 

das palavras sejam semelhantes (LARANJEIRA, 2003, p. 29). 

Para alguns autores, a tradução de poema é impossível. Entretanto, 

devido à complexidade da tarefa, trata-se de uma área que tem merecido maior 

quantidade de pesquisas e maior discussão por parte dos tradutores. Marcos Siscar 
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(2011, p. 81), por exemplo, fala sobre a “angústia da intraduzibilidade” que, de certa 

forma, estigmatizou o poema. Isso tornou-se preocupante, uma vez que mostra um lado 

negativo da própria linguagem. Porém, segundo ele, seria preferível ver a 

intraduzibilidade como um desafio à tradução e à exploração da estranheza. 

O professor, poeta e tradutor Paulo Henriques Britto (2012, p. 18) diz que 

nem sempre a intraduzibilidade ocorre por falta de algum objeto concreto na cultura de 

chegada, mas que o problema torna-se muito maior quando é necessário descrever algo 

não material, como, por exemplo, o sentido de uma frase. Consequentemente, a 

tradução supõe também um trabalho de criação. Outro argumento de Britto (2012, p. 

28) é que existiria uma diferença entre tradução literária e criação literária, que a 

fidelidade ao original é importante e que se deve “avaliar criticamente” a tradução, ou 

seja, contemplá-la com objetividade. Além do mais, o texto traduzido deve ser lido, 

visto pelo leitor, como se fosse o original, produzir os mesmos efeitos, tais como 

sentido, estilo e sons, no caso de estruturas poéticas, e seus efeitos estéticos. Se um 

poema provoca risos, se manifesta aliterações e rimas, tais aspectos não devem ser 

negligenciados: 

“...quando se trata de um poema, em princípio toda e qualquer 
característica do texto — o significado das palavras, a divisão em 
versos, o agrupamento de versos em estrofes, o número de sílabas por 
versos, a distribuição dos acentos em cada verso, as vogais, as 
consoantes, as rimas, as aliterações, a aparência visual das palavras no 
papel, etc. — pode ser de importância crucial” (BRITTO, 2012, p. 
120). 

Assim, o tradutor deve fazer com que sua construção seja semelhante ao 

poema original. Um fato bastante interessante é a carta de Mario de Andrade a Hilde 

Kowsmann, que traduzia sua obra para o alemão: 

“A Senhora chama a essas traduções de “tentativas” (Versuche), mas 
na verdade não o são. São excelentes transposições para o alemão, e 
nem compreendo outro processo de tradução de Poesia. Toda a 
intenção, todo o espírito que busquei pôr nas minhas poesias, está 
admiravelmente expresso no seu alemão, com uma delicadeza de tato 
e um apropositado de termos que me encantam. São pois poesias já 
agora tanto minhas como suas, pois que as suas traduções são obras 
que vivem por si, têm valor próprio […]” (ANDRADE, 1984). 
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De fato, a linguagem poética oscila entre o som e o sentido e é preciso 

manter essa equivalência. Teoricamente, se a linguagem poética quer se conservar do 

mesmo modo, então não há tradução possível e, portanto, o poema torna-se intraduzível. 

Da mesma maneira, todo leitor é um tradutor, seja na língua materna, seja na língua 

traduzida, uma vez que a linguagem não está pronta para traduzir sensações e nem é 

uma intermediária neutra. Ela precisa ser mobilizada, para que se transforme em algo 

que seja capaz de durar (VALERY apud Campos, 1996, p. 201). Berman (2004, p.53) 

fala que a “[...] língua da poesia não é a língua comum enfeitada com este ou aquele 

recurso de retórica [...]”. 

Com a multiplicidade das línguas e a globalização, a tradução se reveste 

de uma missão simbólica especial: proporcionar a comunicação entre os povos, de 

modo a evitar a banalização e o empobrecimento dos discursos. 
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2 O EU-PELE 

Todos os seres vivos, mesmo os invisíveis a olho nu, bem como seus diversos 

órgãos, possuem um revestimento, uma pele. Cada uma dessas “peles” recebe uma 

denominação diferente: membrana, túnica, carapaça, pleura, meninge, parede. Por toda 

sua estrutura única, a pele é mais que um órgão, é um conjunto de órgãos e essa 

multiplicidade anatômica, fisiológica e estrutural antecipa a complexidade no 

desenvolvimento do indivíduo. Vive-se sem a visão, mas não sem a integridade da pele. 

Além disso, a pele está em estrita conexão com outros órgãos dos sentidos como o tato, 

a dor, o calor e mesmo com a cinestesia e o equilíbrio. De fato, ela é tão completa que 

ainda possui as funções de secreção, eliminação e respiração. Cada pessoa apresenta 

uma pele própria, o que a torna única e, com isso, abre-se uma oportunidade de contar a 

história de toda uma vida, da sua vida, de seus pensamentos e suas emoções. Em certo 

sentido, podemos comparar a pele à casa pois, enquanto espaço de passagem, permite 

uma troca incessante entre o exterior e o interior. A textura, o odor e as cicatrizes da 

pele são as marcas deixadas pela escrita das perturbações externas acumuladas ao longo 

do tempo, embora a cirurgia estética ou reparadora, os cosméticos ou mesmo a pele 

artificial possam reverter ou mascarar alguns danos, possibilitando uma “nova escrita”, 

um “novo tecido”. Todos esses procedimentos podem ser comparados a uma eliminação 

dos traços da história da pessoa, como se aquilo tivesse sido apagado ou nunca tivesse 

sido “contado”. 
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Por outro lado, quando se leva em conta a psicofisiologia, a pele exibe 

um comportamento paradoxal: é permeável e impermeável, superficial e profunda, 

proporciona prazer e dor, é frágil e sólida, une e separa diferentes formas de 

sensibilidade, é elástica mas pode sofrer enormes retrações. Ela está também 

intimamente ligada ao cérebro mas, ao contrário dos neurônios, pode se regenerar. Um 

outro aspecto, que evidencia a importância da pele e da sua ligação íntima com o toque, 

é a relação mãe-bebê que ultrapassa o simples fornecimento de alimento. Entre os dois 

deve haver uma interação e uma integração que são fundamentais para o 

desenvolvimento do bebê. A célebre experiência de Harry Harlow, cientista da 

Universidade de Wisconsin, demonstrou a relevância da relação mãe-bebê (VICEDO, 

2010). O cientista separou oito bebês rhesus e construiu duas mães de arame da mesma 

altura: uma recebeu uma cobertura felpuda e agradável, e a outra permaneceu com 

arames à mostra. Uma mamadeira foi deixada com a mãe de arame para alguns bebês, 

sendo que a mãe felpuda não fornecia alimento. Harlow, então, percebeu que os bebês 

se alimentavam nas mães com arames, mas logo depois buscavam as felpudas, para 

conforto e segurança. Entretanto, os macacos que foram completamente privados da 

mãe se tornavam agressivos e, quando adultos, tinham dificuldades em constituir uma 

família. Observa-se, assim, a supremacia da pele sobre todos os outros sentidos. Além 

disso, o toque tem a característica de ser reflexivo, fortemente recíproco, isto é, quando 

se toca alguém, ou a si mesmo, sente-se a pele que é tocada e a pele com a qual se toca. 

Quem dedicou uma atenção especial à pele em sua dimensão física e 

psíquica foi Didier Anzieu (1995) em seu livro Le Moi-Peau. Anzieu tornou-se 

psicanalista em 1949 e começou uma terapia didática com Jacques Lacan, sem saber 

que Lacan havia tratado sua mãe e escrito uma dissertação sobre o caso de psicose 

paranoica dela. Anzieu interessou-se pelo psicodrama, pela terapia de grupo e pela 

dermatologia, e também foi professor de psicologia em Estrasburgo, Nanterre e Paris. 

Publicou vários livros que se tornaram importantes para o estudo da psicologia, dentre 

os quais Le Moi-Peau (1985), Les Enveloppes psychiques (1987) e Les Contenants de 

pensée (1994). 

Le Moi-Peau foi publicado no Brasil, em 1989, com o título O Eu-pele. 

Resumindo observações de vários anos de trabalho com pacientes, Anzieu afirma que 

entre a pele e o “eu” existe uma tripla derivação: metafórica, pois o “eu” é uma 
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metáfora da pele; elíptica, pois o hífen entre eu e pele já anuncia a elipse, uma figura 

que engloba a mãe e a criança; e metonímica, pois o “eu” e a pele se unem como o todo 

e a parte. No nascimento existe um fantasma intra-uterino de retorno ao seio materno. 

Depois surge um tipo de pele fantasma entre a mãe e o bebê, proporcionando uma 

comunicação entre eles. Cria-se, então, uma interface entre os dois, mas é preciso que 

essa pele se extinga para que cada um reconheça sua própria pele. Todos os cuidados 

maternos formam um envelope externo, que não pode ser muito invasivo, uma vez que 

deve permitir o desenvolvimento do envelope interno: a pele do bebê. Esse envelope se 

tornará o mundo interior do bebê com seus afetos, pensamentos, imagens. A pele do 

bebê será também local de emissão de mensagens para as pessoas, permitindo a 

confirmação da sua individualidade. “Ser um Eu, é se sentir único” (ANZIEU, 1995, 

p.84, tradução nossa)2. 

Em sua teoria acerca das relações entre a pele e a vida psíquica do 

sujeito, Anzieu distingue e descreve diversas funções da pele. Da mesma forma que a 

pele exibe diferentes funções para o organismo, o “Eu-pele” mostra atividades 

fundamentais derivadas da própria pele, porém ampliadas por metáforas. Sabe-se que a 

pele sustenta o esqueleto e a musculatura, enquanto o “Eu-pele” sustenta o psiquismo, 

desempenhando assim sua função de manutenção, que se desenvolve com a 

interiorização do comportamento materno. Nesse sentido, o “Eu-pele é uma parte da 

mãe, especialmente das suas mãos que fornecem alimento e toque, que pode ser de afeto 

e/ou desafeto. À proporção que essas mãos permanecem sobre o corpo do bebê, criam 

um estado de união/desunião e sustentação/dano. 

Paralelamente, a pele conserva a função de embalagem, pois recobre toda 

a superfície corporal e contém todos os órgãos dos sentidos. Essa função é exercida pela 

mãe e resulta da forma como ela envolve o bebê com seu corpo, como o toca, agradável 

ou desagradavelmente. É importante notar que o “Eu-pele” depende desse jogo entre o 

corpo da mãe e do bebê, enquanto as respostas da mãe às necessidades e emoções do 

bebê, suas respostas gestuais e vocais, mostram-lhe que são agradáveis as sensações que 

a mãe propicia. Todos esses fenômenos fazem parte da função de capacidade, de 

volume do “Eu-pele”. 

                                                
2 Cf. o texto original: “Être un Moi, c'est se sentir unique.” (ANZIEU, 1995, p. 84). 
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Além disso, a camada superficial da epiderme protege toda a camada 

sensível e o organismo em geral contra todas as agressões físicas, as radiações e o 

excesso de estímulos. A função responsável por essas formas de proteção é chamada de 

função de para-excitação. Enquanto a membrana celular protege a individualidade das 

células, o Moi-peau promove a função de individualização do outro, dando um 

sentimento de ser único. Trata-se da função de individualização. 

Sabe-se que a pele é uma superfície plena de cavidades nas quais os 

órgãos dos sentidos se alojam: é a função de intersensorialidade. Segundo Anzieu 

(1995), o “Eu-pele” é uma superfície psíquica que une sensações de naturezas diferentes 

e permite uma ligação entre elas, sobre o fundo do envelope tátil. Esse fundo, então, 

proporciona um sentido comum a todas as sensações reunidas. Assim, a pele pode ser 

comparada a uma tela de fundo. 

Por outro lado, a pele do bebê, ao receber uma energia libidinal da mãe 

com os cuidados constantes e a alimentação, torna-se um envelope de excitação sexual 

global. No desenvolvimento normal, é uma superfície receptiva na qual vão surgir as 

zonas eróticas. É a função de sustentação da excitação sexual. 

Como é uma superfície de estimulação permanente, o “Eu-pele” permite 

a distribuição de energia entre todos os sistemas psíquicos e a manutenção da tensão 

energética interna. Trata-se da função de recarga libidinal. Enfim, a pele com todos os 

seus órgãos dos sentidos fornece informações diretas e imediatas sobre o meio externo. 

O “Eu-pele” mostra uma função de inscrição dos traços sensoriais reforçada pela mãe 

que apresenta o objeto ao bebê. O “Eu-pele” funciona como um pergaminho original 

que conserva todo o rascunho de uma escritura feita pelos traços cutâneos. Dessa forma, 

pode-se olhar a pele como uma página em branco, como uma roupa, um tecido, um 

pergaminho ou um disfarce que receberá a escrita de várias histórias. 
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3 VERÔNICA, SÃO BARTOLOMEU E MARSYAS NO LIVRO DE 
CABECEIRA DA PELE QUE HABITO 

Uma das primeiras tematizações da relação entre a pele e a representação 

aparece no Novo Testamento, na história sobre Verônica, quando ela enxuga a face de 

Cristo. Segundo a lenda, que surge no texto apócrifo Atos de Pilatos, Verônica, ou 

Berenice, é uma mulher com um sério problema de menstruação contínua que, ao tocar 

a veste de Jesus, fica curada. É a “cura da Hermorrhissa” (KURYLUK, 1993, p. 157). 

Em 1216, a impressão do rosto de Jesus no tecido foi reconhecida pela Igreja Católica, 

apesar da existência de Verônica nunca ter sido comprovada. A imagem de Cristo fica 

estampada em um tecido usado para curar os doentes, principalmente os leprosos. Para 

os antigos judeus, a pele era quase uma obsessão pois a lepra os rodeava, mostrando 

toda a destruição do indivíduo. 

Parece que a própria Verônica era uma leprosa, uma pária. Assim, com o 

milagre, ela recebe nova pele sendo protagonista de um caso de transplante de pele 

(KURYLUK, 1993, p. 254). Neste contexto, Deus surge como o doador de pele ao curar 

a lepra, provocando uma união entre o físico e o espiritual. Vale a pena mencionar que, 

segundo a tradição cristã, Cristo também teve sua pele lacerada: na circuncisão, no 

Jardim das Oliveiras quando o suor se transforma em sangue, durante a flagelação e a 

crucificação, e no golpe fatal do centurião. Em continuidade com essas imagens da pele 

lacerada surge também a figura de São Bartolomeu, um dos doze apóstolos, que “foi 

esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo” (KURYLUK, 1993, p. 263). 
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A relação entre a representação, a imagem do tecido e a experiência da 

pele é, de fato, muito rica e antiga. Assim, em algumas culturas como a judaica e a 

islâmica, o corpo do morto é coberto por uma mortalha, dando-lhe uma “nova pele” 

(KURYLUK, 1993, p. 258). 

Desde a Antiguidade, a pele adquire no imaginário humano uma 

autonomia inquietante, podendo sofrer queimaduras, mais ou menos graves, ser esfolada 

e transformada em um papiro, papel, livro, ou surgir em criações de pintores. 

No Renascimento temos, por exemplo, o afresco O Juízo Final, de 

Michelangelo Buonarotti, que mistura cenas religiosas e mitológicas e mosra São 

Bartolomeu segurando a própria pele, em uma das mãos, e, na outra, a faca usada em 

seu martírio. O rosto, entretanto, é o de Michelangelo. 

O mito de Marsyas mostra o embate entre Apolo e o sátiro Marsyas. Este 

último tocava flauta magistralmente; mas torna-se orgulhoso e ambicioso e, ao ser 

desafiado por Apolo, para ver quem tocava melhor, perde. Apolo, então, manda esfolar 

o sátiro ainda vivo. Essa lenda é retratada por Ticiano, pintor renascentista, em sua obra 

O esfolamento de Marsyas (c. 1575). 

O interesse pelo esfolamento aumenta com o crescente estudo sobre a 

anatomia humana que ocorreu no século XVI, com livros sobre desmembramento e 

esfolamento. “Uma pele esfolada pode ser prensada num plano e se parecer com um 

desenho, uma gravura ou uma pintura. Pode ser dobrada ou enrugada” (KURYLUK, 

1993, p. 263). 

Recentemente, no filme franco-britânico de Peter Greenaway (1996), The 

Pillow Book, a poesia é escrita na pele. O filme é baseado na história da japonesa Sei 

Shonagon (967 -1017 d.C.), dama de companhia da imperatriz Sadako, que escreveu um 

livro de cabeceira. No filme, Greenaway faz uso de alguns excertos da poetisa japonesa. 

A heroína, Nagiko, que antes recebia a escrita em seu próprio corpo, como um papel em 

branco, transforma-se em pincel ao começar a escrever sobre a pele de um novo amante: 

um tradutor chamado Jerome. 

Jerome também se torna amante do editor de livros que, enciumado ao 

saber de sua ligação com Nagiko, o assassina. Entretanto, arrependido de seu ato, o 

editor exuma o corpo de Jerome e o esfola transformando a pele dele em um livro 

dobrável. Em uma das cenas, o editor aparece com o quimono aberto, tentando colar o 
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livro-texto-amante à própria pele, o que poderia ser considerado como um dos 

primórdios da tatuagem. 

Pedro Almodóvar (2011), no filme A pele que habito, aborda uma 

temática semelhante. O personagem masculino é transformado em mulher contra a sua 

vontade. Torna-se um homem na pele de uma mulher, mas a transformação ocorre 

apenas na aparência. Seu interior permanece o mesmo. " Ë somente a pele, peícula. 

É possível ocorrer a destruição da pele, total ou parcial, por queimaduras: 

pelo calor ou pelo frio, por produtos químicos, pela eletricidade. O transplante utilizado 

em casos de queimaduras e em outras patologias é uma das tentativas de preservação da 

vida, de transformação da pele lesionada em uma pele mais funcional. 

Essas histórias macabras, que nos afetam de alguma forma, demonstram 

a porosidade psíquica das pessoas, pois nos atingem enquanto seres humanos. 

Lévesque e Mavrikakis (2014, p.153, traudução nossa) dizem: “[...] sou 

permeável. Um livro pode me habitar vários dias e um filme se instalar em minha mente 

[…]”3. A pele é porosa aos toques, às sensações. Um arrepio pode percorrer a pele à 

simples lembrança inesquecível de um filme ou de uma cena. A pele também reage ao 

bom humor e à alegria. Não se deve esquecer os benefícios de outras peles como a das 

rãs, que serviram como remédio no Vietnã para os grandes queimados, ou as da tilápia, 

usadas atualmente com o mesmo propósito. 

A cor da pele também é um fator que pode acarretar vários problemas. O 

negro, por exemplo, carrega a cor da sua pele como uma cicatriz, uma marca de 

sofrimento. Lévesque e Mavrikakis (2014) também dizem que, às vezes, os homens 

parecem-se com frutos, cada um tem sua própria pele, ou como o ouriço ou a tartaruga 

que carregam seu envelope protetor. Às vezes, os homens também são como árvores, 

“[...] isto é, uma sucessão de cascas que, ano após ano, interiorizam-se, formam uma 

interioridade, o coração da árvore.” 4  (LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014, p.148, 

tradução nossa). A pele da Terra não pode ser esquecida. Porém, os seres humanos 

vivem tratando-a como se ela fosse eterna, como se ela não sofresse com toda a 

violência que lhe é imposta. 

                                                
3 Cf. o texto original: “[...] je suis poreux. Un livre peut m'habiter des jours et un film s'installer dans mon 
esprit […]” (LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014, p. 153). 
4 Cf. o texto original: “[...] c’est-à-dire une sucession d’écorces qui, année après année, s’intériorisent, 
forment une intériorité, le cœur de l’arbre” (Ibid., p. 148). 
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É interessante, às vezes, se mettre dans la peau des autres, colocar-se no 

lugar de alguém, imaginar a vida de uma pessoa, suas ideias, seus sofrimentos. Assim 

fez Baudelaire com sua flânerie, em À une passante e Les fenêtres: “Com seu rosto, 

com sua roupa, com seu gesto, com quase nada refiz a história desta mulher, ou melhor, 

sua lenda [...]” (BAUDELAIRE, 2007, p. 156). Em francês ocorre um jogo fonético 

com as palavras peau e porosité (peaurosité) [po] e [pƆROZite], que se perde na 

tradução para o português ao usar “pele” e “porosidade” ou “permeabilidade”. 

As tendências estéticas do século XXI conduzem à procura dos 

procedimentos para apagar as rugas, os arquivos da pele, para transformar a própria 

identidade da pessoa ou para inserir tatuagens que demonstram “uma marca tribal sem 

tribo” 5  (LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014, p.37, tradução nossa). Não se deve 

esquecer que os sonhos funcionam também como um tipo de pele que preserva a vida 

emocional dos indivíduos, um envelope. 

O homem pré-histórico usava peles de animais para se proteger e se 

aquecer. Entretanto, com o passar do tempo, com a evolução, essa segunda pele foi se 

transformando e o homem começou a usar outro arsenal para sobreviver: ferramentas, 

instrumentos como machados, arpões, e, principalmente, o fogo. É provável que toda 

essa mudança tenha provocado algum tipo de entristecimento e intranquilidade, como 

“[...] se a transformação progressiva da passagem de macaco para homem o tivesse 

mergulhado numa nostalgia sem fim.”6 (LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014, p.18, 

tradução nossa). Pode-se dizer que ao usar a pele dos animais o homem inaugura o se 

mettre dans la peau des autres, colocar-se no lugar do outro, colocar-se na pele do 

outro. Esse homem pré-histórico também começou a pintar e a desenhar contando as 

histórias da sua vida, das caçadas, com inscrições coloridas nas páginas em branco das 

paredes das cavernas. 

A evolução foi despindo o homem dessa pele, dando-lhe uma outra: 

roupas, calçados, joias, as carapaças sociais. Vestir-se significa não se despir, não se 

mostrar. As roupas de grife, caras, muitas vezes inacessíveis, funcionam como véus, 

uma pele entre a pessoa que a veste e o mundo que a rodeia, entre ela e os outros que a 

vêem. As compradas em brechós trazem coladas ao tecido as histórias de outras 

                                                
5 Cf. o texto original: “une marque tribale sans tribu” (LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014, p. 37). 
6 Cf. o texto original: “[...] si la mue progressive qu’il l’a fait passé de singe à l’homme l’avait plongé 
dans une nostalgie sans fin.” (Ibid., p. 18). 
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pessoas, de outras peles diferentes, de outros corpos. Não se pode olhar a pele como 

uma mera cobertura de músculos, ossos e veias, um amontoado de células feitas para 

proteger o homem e, ao mesmo tempo, ser tão frágil. A pele representa um arquivo e 

mostra todas as emoções que uma pessoa pode sentir; a pele cresce, vive e se permite 

envelhecer também. Ela mostra o que a pessoa é e por isso não se pode reverter nem 

tentar anular suas origens. O homem está sempre à procura de uma “pele mágica” 

(LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014, p. 13), dura e macia, permeável e impermeável, o 

“Graal epidérmico” (LÉVESQUE; MAVRIKAKIS, 2014). Não há pele que sirva de 

proteção contra a tristeza do luto: a perda de uma pessoa querida, a perda do rumo, a 

perda do sentido da frase, a perda da sintaxe, da rima, das palavras. 
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4 UM PEQUENO CORPO EM UMA PELE RASGADA: A PALAVRA 

Para Izoard as palavras são como pequenos corpos e não funcionam 

apenas como elementos, fazendo parte da sintaxe, dentro de uma frase. Talvez a 

explicação para esse fato seja a autonomia material das palavras que está em relação 

sonora com outras palavras. 

Frequentemente Izoard pratica a omissão de artigos em seus poemas 

(2011, p. 129). Isto chama a atenção do leitor uma vez que, em francês, a omissão de 

artigos é rara, ocorrendo em casos especiais, tais como: enumeração rápida de palavras, 

provérbios, aposto, algumas expressões como ter medo, ter fome. 

Peau nue n'est pas poème 
mais la chair se fait si douce 
qu'on ne respire plus 
qu'avec étoiles et roses. 
Qui touche le toucher 
devient sourd et aveugle. 

❊ 
Pele nua não é poema 
mas a carne fica tão doce 
que só se respira 
com estrelas e rosas. 
Quem toca o toque 
torna-se surdo e cego. 

(Tout mot tu, tout est dit, 2001-2002, p.129) 
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À omissão dos artigos acrescenta-se, ainda, a disposição gráfica dos 

poemas. Os textos de Œuvres complètes de Jacques Izoard, volume III, são colocados 

no centro das páginas com asteriscos funcionando como separações entre cada um. O 

poema geralmente surge sem título e a presença dos asteriscos pode mostrar um poema 

relativamente autônomo, o que é muito relevante. Assim, os textos de Izoard 

manifestam-se como constelações, como sopros de autonomia poética. Ao ler a poesia 

em voz alta, o leitor sente a falta do artigo e tenta colocá-lo à frente do substantivo, que 

insiste em não recebê-lo. 

Neste trabalho, optou-se por manter o asterisco, entre o original e a 

tradução, separando cada um. 

O poema citado, por exemplo, começa com o substantivo pele sem artigo 

e o primeiro verso termina com a palavra poema, mais uma vez sem artigo. O relevante 

do verso é que ele fala sobre a existência, utilizando o verbo être (em português, ser). A 

frase tem uma dimensão ontológica, sendo, ao mesmo tempo, uma busca de descrição 

do fazer poético. Do ponto de vista filosófico, dizer que algo é algo coloca-nos no 

domínio da tentativa de definir. Contudo, no primeiro verso do poema, no lugar da 

afirmação tem-se uma negação e as palavras envolvidas estão sem artigo. Além disso, 

existe, entre as duas palavras, um paralelismo sonoro: ambas começam pela letra “P”, o 

que as aproxima do ponto de vista da materialidade poética. O primeiro verso, ao dizer 

“pele nua não é poema”, ao insistir na perspectiva sonora, subverte a negação presente 

na construção sintática, enquanto o discurso nega o som. Em francês essa sonoridade é 

aumentada pela negação pas: peau nue n’est pas poème, o que se perde durante a 

tradução, pois não existe em português essa forma de negação. 

Na expressão “estrelas e rosas”, também sem artigo, torna-se sensível a 

relação entre a falta de artigo e a articulação da respiração durante a leitura do poema, 

ou seja, a articulação rítmica. Respira-se um pouco mais rápido com essas palavras que, 

mais uma vez, deixam de lado a sintaxe. Além disso, a supressão dos artigos encurta a 

frase, introduzindo uma certa perturbação rítmica. Os artigos alteram a fluidez dos 

versos, sincopando e fazendo com que o leitor experimente microtensões: ele sente, de 

fato, que falta algo, que deve ler de forma inadequada, eliminando da língua algo que 

lhe é peculiar. 

Ao dizer qu'on ne respire plus, a respiração entrecortada se acalma com 



 

   27 

étoiles et roses. É uma tematização da ansiedade, da angústia, onde as estrelas e as rosas 

são pontos luminosos que se confundem com a respiração alterada, como um tipo de 

orgasmo. 

A repetição “toca e toque” soa muito bem em português, provocando 

uma confusão por meio do toque. Instaura-se uma indistinção entre aquele que toca e o 

toque, e surge a sensação que qualquer pessoa experimenta ao tocar seu próprio corpo. 

Sou o tocante ou o tocado. Do ponto de vista da linguagem poética, essa confusão se dá 

por meio dessa repetição da palavra “toque” e do verbo “tocar”. 

Para o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1971) a visão e o tato 

possuem a mesma dualidade, sendo marcados pela reciprocidade: ver e ser visto, tocar e 

ser tocado. Diz, ainda, que o corpo está ligado à sexualidade, à motricidade, à 

percepção. Esse toque, tocante ou tocado, o que sente ou é sentido, mostra toda a 

sensação que o corpo pode experimentar sobre si mesmo e refletir sobre outro corpo. 

Dessa maneira, o toque vai além dos órgãos do sentido ou das explicações fisiológicas, 

com o clássico estímulo-resposta. 

Se minha mão esquerda pode tocar minha mão direita enquanto ela 
apalpa os tangíveis, tocá-la tocando, voltar para ela sua palpação, por 
que, tocando a mão do outro, nela também não tocaria o mesmo poder 
de esposar as coisas que toquei na minha? (MERLEAU-PONTY, 
1971, p. 137). 

As duas mãos conseguem tocar um objeto porque fazem parte de um 

mesmo corpo, cada uma exercendo e recebendo sua própria percepção. Essa 

experiência, na fenomenologia, é semelhante à visão: 

O olhar [...] envolve, apalpa, esposa as coisas visíveis. Como se 
estivesse com elas numa relação de harmonia preestabelecida, como 
se as soubesse antes de sabê-las [...] (MERLEAU-PONTY, 1971, 
p.173). 

No último verso do poema, Izoard diz: “Torna-se surdo e cego”. De 

repente, a experiência do poema é a pele e a respiração. Não há audição nem visão. 

Existe apenas a experiência do toque, o toque das palavras que não são precedidas por 

artigos e atingem diretamente a pele. O que é mostrado como negativo no primeiro 

verso, torna-se positivo. A pele nua é poema ou o poema é a pele nua. A palavra sem 
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artigo é uma pele sem roupa, uma palavra nua: a palavra vem sem envelope, sem 

invólucro, sem artigo. Ela não vem em sua função social, tal como o corpo que se 

apresenta vestido, embalado de acordo com códigos culturais. O artigo funciona como 

um anteparo e sem ele o impacto é direto, desafiando tanto as estruturas rítmicas quanto 

as estruturas da produção do discurso. Assim, a pele nua, pelo fato de anular qualquer 

distância e possibilitar o toque, surge também como uma certa violência, da mesma 

forma que a palavra sem artigo. 

Essa intensidade específica da palavra nua retorna em vários outros 

poemas como, por exemplo: 

Mots sont mes amants, 
mots disent le feu 
qui court sous la peau, 
boutant folie, extase. 
Tremblements des pupiles. 

❊ 
Palavras, minhas paixões 
palavras dizem o fogo 
que corre sob a pele, 
banindo loucura, êxtase. 
Tremor de pupilas. 

(La peau qui se déchire, 2002-2003, p. 219) 

Esse poema pode ser lido em diálogo com o poema anterior, mesmo se 

distante dele 90 páginas. Isto ocorre pela relação que instaura com o erótico, com o 

sexo, logo no primeiro verso. A palavra “palavra” aparece sem artigo, repentinamente, 

independente da sintaxe. Há uma perda irrecuperável durante a tradução para o 

português da letra M em mots … mes amants. Em mes amants ocorre o que se chama 

em francês de ligação, surgindo um som como [mez amã], com a sílaba tônica em [ã], 

reforçando o paralelismo sonoro. A perda só não é total por causa da aliteração presente 

em “palavras” e “paixões”. Dessa forma, valorizou-se o efeito poético da sonoridade 

com a letra “P” ao invés de optar pela palavra “amantes”, que seria, talvez, a tradução 

mais literal. 

No segundo verso há um forte contraste relacionado à repetição das 

palavras sem artigos, com a introdução do artigo definido “O” diante da palavra fogo. 
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O fogo leva as chamas diretamente para Gaston Bachelard (1985), outro 

filósofo francês, também poeta, que explica a descoberta do fogo em sua obra La 

Psychanalyse du feu, publicada pela primeira vez em 1938. Entre 1,8 milhões e 300 mil 

anos atrás, na Era do Paleolítico, o homem descobriu que não precisava mais esperar um 

raio cair sobre as árvores para obter o fogo. Se ele fizesse a fricção entre duas pedras, 

conseguiria produzir uma faísca que se transformaria em fogo. Entretanto, para 

Bachelard, essa explicação do atrito entre dois pedaços secos de madeira ou atrito entre 

duas pedras era bastante racionalista. Por isso, talvez a explicação psicanalítica fosse 

mais capaz de elucidar o teor dessa descoberta. Vários mitos também tentam explicar 

sua importância, desde um pássaro vermelho até orgias sexuais, porque expressavam a 

crença de que a madeira longa simbolizava o homem, o masculino, e, a plana, a mulher, 

o feminino. De qualquer forma, o atrito é uma experiência sexualizante e o amor torna-

se uma das hipóteses para desvendar a produção e reprodução do fogo. O fogo também 

é muito usado nos rituais religiosos, sendo considerado um elemento celestial, e 

personificando alguns deuses. Nas tradições religiosas, adquire o significado de luz, 

calor, amor, purificação e espiritualidade. Para Bachelard (1985) o amor, a morte e o 

fogo fazem parte do mesmo momento. O fogo é extasiante, seduz e torna-se perigoso 

pois é dual: é purificador e pecaminoso, eleva a alma e leva o corpo à decadência. 

Da mesma forma, nos poemas de Izoard, a pele ou a palavra, quando 

esfregadas contra outras peles ou outras palavras, desenvolvem fogo, paixão, 

sexualidade. 

Paixão, fogo, palavra exibem-se como corpos, seres. A palavra está nua, 

despida do artigo e com isso pode convocar o fogo. Paixão, fogo, palavra! Está 

delineado o triângulo amoroso. 

O verso “que corre sob a pele”, mostra a imagem de uma pele-duas faces, 

a interna e a externa. O toque, a emoção vão correr embaixo dela, provocando uma 

alteração no ritmo do fluxo sanguíneo que começa a fluir mais rapidamente, alimentado 

pelo fogo, pelas palavras, pelas paixões. 

Com o verso boutant folie, extase, surgem outra vez palavras sem artigos: 

“loucura e êxtase”. 

No último verso Tremblements des pupilles! processa-se uma 

perturbação na visão. É o fogo com sua luz provocando a contração das pupilas, 
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alterando a visão. É o olhar ilusório, como uma membrana, uma pele fina encobrindo os 

olhos, um véu embaçando a visão nítida. O órgão perde sua estabilidade e sua função 

original, como se “olhasse para dentro”, correspondendo à reversibilidade da pele. 

Ao se ler os poemas de Jacques Izoard em voz alta, o leitor experimenta 

várias palavras que poderiam ter um duplo sentido. Um exemplo é a palavra mot que na 

frase mots sont mes amants pode ser confundida com a palavra maux que significa 

“males”. Portanto, a tradução seria: os males são meus amantes, ou males, meus 

amantes; males dizem fogo. Poderia então haver uma tradução poética ou sonora, do 

tecido poético em si, mais sensível ao ouvido e menos ao olho, com uma ambivalência 

de sentido e som, perdidos na tradução. Há uma ambivalência das palavras mots, maux, 

males e palavras e, dessa forma, uma das leituras possíveis é a da palavra que faz mal, 

mesmo sendo um mal que se deseja. 

De acordo com a Nova Gramática do Português Contemporâneo 

(CUNHA; CINTRA, 2007), a omissão de artigos definidos ocorre em apostos e 

vocativos; antes de palavras como tempo, ocasião, motivo; em enumerações com 

acumulação, dispersão. O artigo indefinido é omitido também antes de expressões como 

“igual, semelhante, apostos, enumerações” (CUNHA; CINTRA, 2007). 

Jacques Izoard usa a palavra de forma muito corporal, como um objeto 

concreto, como um organismo vivo. Ela manifesta uma grande autonomia, escapando às 

limitações gramaticais em francês, autonomia que se procurou preservar nas traduções 

de alguns poemas do volume III das Œuvres complètes aqui presentes. 

A frase peau nue n’est pas poème cria uma certa tensão no poema, uma 

vez que a omissão do artigo pode corresponder à omissão praticada em um provérbio. 

No entanto, longe de generalizar, Izoard se refere à pele concreta, à pele que tudo 

reveste. A dimensão subjetiva dos poemas é muito forte, o que contradiz a intenção 

discursiva do poema. 

A tradução discursiva mais fiel seria: “minha pele não é poema”. O que 

Izoard encena no poema é a própria experiência e a experiência subjetiva da pele, e não 

uma verdade geral. Não há generalização e sim uma subjetivação extrema, uma grande 

intimidade com a palavra que permite despi-la do artigo, tornando-a uma pele nua. 

A omissão dos artigos revela-se produtora de intensidade também no 

poema seguinte: 
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Air est là. Corps sans doute. 
Le silence ne bouge plus. 
Mais tout colle à la peau 
qui n’est plus qu’elle même, 
enrobant muscles et fièvres. 
Les os n’ont plus de nom. 

❊ 
Ar está lá. Corpo sem dúvida. 
O silêncio não se mexe mais. 
Mas tudo cola à pele 
que é só ela mesma, 
envolvendo músculos e febres. 
Os ossos não têm mais nome. 

(Thorax, 2004-2005, p.316) 

O que se observa logo no início do poema é a falta de artigos e o excesso 

de pontos finais. Uma vez que, ritmicamente, o final do verso marca uma pausa, 

reforçar essa finalização com um ponto cria um duplo ponto, provocado um fechamento 

do verso. Essa síncope, essa separação, funciona como instalação de membranas entre 

versos, peles, separações, quem sabe, até mesmo cortes. No primeiro verso, em Air est 

là, o ar torna-se físico, palpável, tal como um corpo. Ritmicamente, as duas partes são 

iguais quando o poema é lido em voz alta. Por meio dos pontos o poeta cria 

compartimentos, unidades compactas. Ar compacto. Trata-se de uma encenação poética 

da concretude do ar pela falta de artigo no início da frase. No mesmo verso, o 

compartimento corps sans doute dá a impressão de ser um corpo sem vida, pesado, 

inerte. É como se o corpo e o ar fossem dois objetos da mesma qualidade; entretanto, a 

corporeidade, a qualidade física do ar e do corpo são completamente diferentes. Elas se 

associam na falta de artigo e na separação rítmica, com uma equivalência poética entre 

o corpo e o ar. 

No verso seguinte o silêncio agora surge de braços dados com artigo: “O 

silêncio não se mexe mais”. É um silêncio parado. Ouve-se o barulho do silêncio sem 

vida, igual ao corpo e ao ar, sem vida. 

Aqui, pode-se observar que a pele ao mesmo tempo em que é poema, 

palavra, torna-se um tecido, o que não deixa de ser verdadeiro porque as frases, os 

textos são tecidos com fios entrelaçados formando um todo, lentamente. Ao se vestir de 

tecido, que confunde as noções de interior e exterior, de acordo com a noção de 

envelope de Didier Anzieu, com lado direito e com avesso, a pele também se veste de 
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emoções, de palavras, porque pele é palavra. Entretanto, isso não significa que o texto 

esteja fechado, costurado, pronto. Pode-se puxar um dos fios, entrelaçá-lo com outros e 

formar uma nova pele. Sem dúvida a emoção produz grandes reflexos no corpo físico, 

podendo mesmo causar patologias. Na Medicina Chinesa, a melancolia, a tristeza têm 

relação íntima com os pulmões, o que pode levar ao “silêncio que não mexe mais”. O 

corpo adoeceu. A febre chegou e cobriu todo o organismo com seu calor, corpo prestes 

a sucumbir. Isto também está presente nos versos “que é só ela mesma, vestindo 

músculos e febres”, que desenham a ideia de solidão que causa dor, febres. 

O verso “Os ossos não têm mais nome” revela a natureza paradoxal da 

palavra que, para negar algo, ainda assim precisa evocar seu nome. A frase começa com 

um artigo, definindo que são aqueles ossos, nomeando-os, apesar de afirmar que não 

possuem nomes, encenando o contrário do que diz. 

Essa exposição da sonoridade e do ritmo também pode ser observada no 

seguinte poema: 

Langue et lèvres fendues! 
Mots ourdis que le cœur étouffe! 
La peau seule garde entières 
toutes les vivantes vies 
qui grouillent et qui fourmillent. 
Mais s’évanouit le sang. 

❊ 
Língua e lábios rachados! 
Palavras tramadas que o coração sufoca! 
A pele sozinha guarda inteiras 
todas as vivas vidas  
que fervilham e que formigam. 
Mas esvanece-se o sangue. 

(Thorax, 2004-2005, p.319) 

O poema começa com uma grande violência, langue et lèvres fendues!, e 

com um paralelismo sonoro. O ponto de exclamação é como um grito e o movimento 

dos lábios, quando de sua abertura para a articulação da palavra, corresponde à abertura 

de uma fenda. Ao mesmo tempo, a palavra denota dificuldade de pronúncia, dificuldade 

para emitir o som. A falta de artigo remete ao bloqueio do fluxo das palavras. 

Língua, lábios, palavras tramadas fazem lembrar de Babel. Babel cujo 

sentido é a confusão de línguas, multidão, multidão de afetos que formigam, a multidão 
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confusa de lábios e línguas. Os sons das diferentes línguas e linguagens se misturam ao 

jogo de palavras, aos encontros e às separações. Aquilo que “fervilha” e “formiga” se 

multiplica caoticamente para privilegiar um excesso. A pele perturbada é lançada nesse 

caldeirão de sons. Entretanto, o sangue escasseia, diminui e conduz à perda de energia, 

“se esvanece” e pode levar à morte. 
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5 COMPLEXIDADES DA TRADUÇÃO DE POEMAS DE JACQUES IZOARD 

No corpus analisado, de setenta poemas, com a temática da pele, 

observou-se que Izoard empregou pouco o pronome pessoal je. Em alguns poemas, na 

verdade, a presença ou a ausência de um pronome pessoal tornava-se irrelevante frente à 

força da escrita e do significado do poema. 

Em outras obras do autor, o je está presente com mais força, como na 

obra J’apprenais à écrire, à être (2016), o que já se evidencia no título. 

O professor Purnelle diz que com frequência Jacques Izoard está mais 

voltado para o outro, usando o tu e o nous. Entretanto, durante o desenvolvimento deste 

trabalho, outros aspectos chamaram a atenção e serão discutidos na tradução e na 

intrepretação de cada poema em separado. 

A linguagem é utilizada como um instrumento de comunicação entre os 

homens. Benveniste em seu texto Da subjetividade na linguagem diz: 

É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 
sujeito; porque só a linguagem fundamenta na sua realidade que é a do 
ser, o conceito de “ego”. A “subjetividade de que tratamos aqui é a 
capacidade do locutor para se propor como sujeito (BENVENISTE, 
2005, p. 286). 

Dessa forma, Benveniste classifica as pessoas do discurso utilizando os 

pronomes pessoais que fornecem o suporte para essa subjetividade. O “eu” nomeia o 

locutor, o sujeito do discurso. Entretanto, o “eu” só terá sentido se existir uma 
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contraposição que surge com o “tu”. Esses papéis alternam-se, havendo um intercâmbio 

entre eles. Existem outros indicadores como os advérbios e os adjetivos que fornecem 

pontos de referência para determinar as relações espaciais e temporais com o 

sujeito: “isto, aqui, agora” e as suas numerosas correlações “isso, ontem, ano passado, 

amanhã”, etc. (BENVENISTE, 2005, p. 288). Na terceira pessoa do singular, 

o “ele” “é a forma do paradigma verbal (ou pronominal) que não remete a nenhuma 

pessoa, porque se refere a um objeto colocado fora da alocução. Entretanto existe e só 

se caracteriza por oposição à pessoa eu do locutor que, enunciando-a, a situa como 'não-

pessoa'” (BENVENISTE, 2005, p. 292). A dupla “eu-tu” mostra status de pessoa e 

alterna sua posição no discurso, enquanto “ele” pode significar uma grande variedade de 

sujeitos. 

A prof. Flora Süssekind (1993, p. 286-287), em seu texto Ego-Trip, 

mostra as transformações do sujeito lírico ao longo de alguns séculos. Pode-se dizer que 

a história da subjetividade começa no século XII “sob a forma de consciência” 

convocada pela Cristandade Ocidental. Nascem, então, o purgatório, “no interior do 

imaginário religioso medieval” e também “o livre arbítrio”, ambos fatores 

determinantes na penitência, na danação ou na salvação individual”. 

No século XVII, a subjetividade recebe novo nome passando a chamar-se 

opinião. No final do século XVIII surge o “eu-público” e o “eu-privado” pela criação do 

espaço público da burguesia, e esse sujeito é tratado como “pura necessidade lógica” 

(SÜSSEKIND, 1993, p. 287-292). 

Para ilustrar a evolução da subjetividade, Süssekind (1993, p. 293; p. 

295) apresenta três poemas: O infinito, de Leopardi, Night Sweat, de Robert Lowell e 

The other, de Sylvia Plath. 

Em O infinito, Leopardi veste “uma máscara lírica” ao dizer “eu no 

pensar me finjo” e enfatiza a primeira pessoa, seja com o pronome pessoal explícito ou 

pelos indicadores verbais, mostrando que o fingimento pertence ao “eu”: 

A mim sempre foi cara essa colina 
deserta e a sebe que de tantos lados 
exclui o olhar do último horizonte. 
Mas sentado e mirando, intermináveis 
espaços longe dela e sobre-humanos 
silêncios, e quietude a mais profunda, 
eu no pensar me finjo: onde por pouco 
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não se apavora o coração. E o vento 
ouço nas plantas como rufla, e aquele 
infinito silêncio a esta voz 
vou comparando: e em recordo e eterno, 
e as mortas estações, e esta presente 
e viva, e o seu rumor. É assim que nesta 
imensidade afogo o pensamento: 
e o meu naufrágio é doce neste mar. 

A divisão entre o público e o privado torna-se cada vez mais tênue no 

século XIX com o nascimento da burguesia. 

Em Night Sweat, Robert Lowell, considerado um dos maiores poetas 

americanos do século XX, descreve seus sentimentos, seu espaço do “eu-privado”, seu 

local de trabalho, seu quarto e suas “coisas comuns” (SÜSSEKIND, 1993, p. 316). 

Mesa de trabalho, desalinho, livros, o abajur de pé, 
coisas comuns, meu equipamento parado, a velha 
vassoura, 
mas vivo num quarto arrumado, 
há dez noites tenho sentido câimbras 
formigando todo o branco manchado do meu pijama... 

Para Sylvia Plath o “eu” arranha como um gato (“scratch like a cat”). 

Cold glass, how you insert yourself 
Between myself and myself. 
I scratch like a cat. 

A partir de Ego-trip, observa-se, então, que o “eu” pode desempenhar 

qualquer papel e sofrer abertamente, demonstrando seus sentimentos de alegria ou 

tristeza para o leitor. O “eu” pode arranhar, naufragar, se esfolar ou mesmo se lacerar. 

Em Izoard, no corpus estudado, o “eu” manifesta-se no corpo e na 

memória. O poeta emprega palavras como “arranhar” e “cicatriz”. Para descrever o 

corpo, ele conta com coração, osso, músculo, artéria, peau vive. 

Com relação ao pronome pessoal nous, o português possui a 

correspondência “nós”, que às vezes significa “eu” em uma forma mais polida, quando 

a pessoa que fala não deseja referir-se a si mesma com o pronome “eu”. 

No poema abaixo, existe uma ressonância poética com base na 

sonoridade e uma homonimía entre a palavra poing e point (punho e ponto, 

respectivamente). Do ponto de vista da pontuação ocorre realmente um ponto final no 



 

   37 

verso, que é o mais longo de todos, sendo preservado esse fato na tradução. Entretanto, 

perde-se o efeito estético da homonímia. 

Apesar do pronome em português não ser obrigatório, foi escolhida a 

manutenção do “nós” para que a sonoridade permanecesse. Assim, a aliteração continua 

inclusive no verso seguinte com “nossa”. 

Com o verso nous nous déshabillons instaura-se uma metáfora que 

aproxima a pele da roupa, uma vez que a imagem evoca o movimento de despir-se da 

pele, sugerindo, inclusive, a possibilidade da sua troca. Há uma equivalência entre pele 

e roupa. Mas a ligação entre os dois termos está, na verdade, no tecido que é o texto. 

Esse tecido versus pele nos remete ao mito de Verônica ao enxugar a pele do rosto de 

Cristo. A expressão peau vive traz uma noção de dor e esfolamento, ao se despir da pele 

viva, o que nos encaminha para o mito de Marsyas ou o esfolamento de São 

Bartolomeu. Além disso, o texto encena uma ameaça à identidade, relacionada ao 

sofrimento inerente à perda dos limites: 

D’une poignée de porte 
je tire une chevelure, 
d’une calebasse, un poing fermé. 
Il est trop tôt pour rire: 
nous nous déshabillons 
de notre peau vive. 

❊ 
De uma maçaneta 
retiro uma cabeleira, 
de uma cabaça, um punho fechado. 
É muito cedo para rir: 
nós nos despimos 
de nossa pele viva. 

(Vin rouge au poing, 2001, p.83) 

Em um outro poema, abaixo, surge novamente a relação entre pele, 

tecido e texto. A violência se faz presente na evocação dos gestos de coser, perfurar a 

pele com agulhas. Existe também uma ameaça à linguagem ao se costurar os lábios, 

movimento que teria como consequência o mutismo. O jogo fonético entre serrer e 

lacérer não se perdeu na tradução, que o recupera com a proximidade sonora que existe 

entre “cerrar” e “lacerar”. O verso “aquele que vive em nós” enseja uma identidade 

lacerada, invadida por uma aflição: 
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Qui se chargera donc  
de nous coudre les lèvres, 
de nous serrer les poings, 
de lacérer la peau 
que nous croyions nôtre? 
Celui qui vit en nous. 

❊ 
Quem então haverá  
de costurar nossos lábios, 
de cerrar nossas mãos,  
de lacerar a pele 
que supomos nossa? 
Aquele que vive em nós. 

(Inédits [2], 2001, p.96) 

Ao associar o prazer da respiração à felicidade experimentada com a 

dimensão poética das palavras, Izoard aparenta estar despreocupado com os riscos do 

entusiasmo. Confessando seu prazer com o movimento da respiração, no qual se perde o 

limite entre o fisiológico e o poético, o poeta parece formular um convite ao leitor. Os 

poemas precisam ser recitados em voz alta. Dado o prazer que o próprio poeta tinha em 

recitar seus poemas, cabe lembrar, mais uma vez, Bachelard (2001) que, em seu 

ensaio O Ar e os Sonhos, fala justamente da relação íntima que se tece entre a 

imaginação e a respiração. Ambas articulam, de fato, o ritmo, encontrando sua 

realização mais intensa na imagem do “sopro poético”. 

Sob sua forma simples, natural, primitiva, longe de qualquer ambição 

estética, de qualquer metafísica, a poesia é uma alegria do sopro, a evidente felicidade 

de respirar. O “sopro poético”, antes de ser uma metáfora, é uma realidade que 

poderíamos encontrar na vida do poema se quiséssemos seguir as lições da imaginação. 

E, se déssemos mais atenção à “exuberância poética”, a todas as formas de felicidade, 

de falar, suave, rapidamente, gritando, murmurando, salmodiando, descobriríamos uma 

incrível pluralidade de sopros poéticos. Tanto na força quanto na doçura, tanto na cólera 

poética como na ternura poética, veríamos em ação uma economia dirigida dos sopros, 

uma administração feliz do ar falante (BACHELARD, 2001, p. 245). 

Sous la peau, demeurons fébriles 
et n’écartons nulle alerte. 
Mais légèreté, mais douceur 
empliront nos poumons; 
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nous quittons le sol 
pour cime des arbres. 

❊ 
Sob a pele, ficamos febris 
e não afastamos nenhum alerta. 
Mas leveza, mas doçura 
encherão nossos pulmões; 
saímos do chão 
pela copa das árvores. 

(Inédits [2], 2001, p. 97) 

No próximo poema, a expressão “sob a pele” retorna, mais uma vez, 

encenando a pluralidade do nós. Há uma relação com o poema anterior pela febre, pelo 

calor, pelo fogo que lembram Bachelard e a sexualidade. O outono evocado está 

encarregado de mostrar essa sexualidade mais madura: 

Aujourd’hui nous happe, nous effleure: 
l’automne prend des libertés,  
tous les rouges qu’on incendie 
se glissent sous la peau 
brûlant fièvres et vertèbres. 

❊ 
Hoje nos agarra, nos arranha: 
o outono toma liberdades, 
todos os vermelhos em fogo 
deslizam sob a pele 
queimando febres e vértebras. 

(Inédits [4], 2002, p. 209) 

No poema seguinte, a expressão sous la peau remete ao poema anterior, 

mas tanto em um, quanto no outro, revela-se a permeabilidade da pele, conduzindo a 

uma vitalidade em excesso. Essa vitalidade é resumida no último verso que é 

ambivalente pois mistura a sexualidade masculina e a feminina, sperme et sang que 

correm pelas artérias. Trata-se de um poema sobre o excesso: de carne, de peso, de mel. 

Sous la peau, faisons ripaille 
et que nos chairs épaisses 
soient le poids très réel 
de la vie qui coule 
à travers nos artères. 
Miel. Sperme et sang! 

❊ 
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Sob a pele, a saciedade, 
e que nossas carnes grossas,  
sejam o peso bem real 
da vida que flui 
por nossas artérias. 
Mel. Esperma e sangue! 

(Inédits [2], 2001, p. 97) 

Um outro poema parece dialogar com o anterior pela presença do 

masculino e do feminino. É como viver na pele do outro. A tentação de se criar uma 

coincidência com o outro. A sombra de uma mulher é o homem, em negativo. A rima 

foi mudada de verso, tamanha sua importância na construção da tradução como uma 

expressão de identidade. Além disso, o verbo “ser” tornou-se um verbo forte, pois 

afirma ontologicamente a existência: 

Les femmes font l'ombre 
dont, sans cesse, nous nous délectons. 
Nous les aimons pour elles-mêmes 
dès qu'elles nous ressemblent. 
Mais nous vivons quand même 
dans notre propre peau. 

❊ 
As mulheres fazem a sombra 
com a qual nos deleitamos, sem cessar. 
Nós as amamos tal como elas são 
desde que se pareçam conosco. 
Mas nós vivemos, apesar de tudo,  
em nossa própria pele. 

(Tout mot tu, tout est dit, 2001-2002, p.116) 

A “pele elétrica” de Jacques Izoard parece cantar com o “corpo elétrico” 

de Walt Whitman no poema a seguir. Walt Whitman, poeta americano autor de Leaves 

of Grass (2014) e considerado o pai do verso livre, escreveu “I sing the body electric” 

que conversa com “restera la trace chaude sous la peau électrique” de Izoard. Ambos 

apresentam uma convergência quando o tema do poema é o corpo, a pele, os ossos, os 

órgãos internos. Eles escrevem um poema-corpo, enquanto o corpo do poema e o do 

poeta, se confundem: 

Et oublions déjà nos rêves 
que d’autres rêves recouvriront. 
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Restera la trace chaude 
sous la peau électrique 
avec des braises enfouies! 

❊ 
E esqueçamos já nossos sonhos  
que outros sonhos recobrirão. 
Sobrará o vestígio quente 
sob a pele elétrica 
com brasas dissimuladas! 

(Inédits [3], 2001-2002, p. 147) 

Já o poema a seguir mostra os extremos que provocam queimaduras: o 

calor extremo e o frio extremo. Em todos os poemas nos quais a expressão sous la peau 

aparece fazendo eco com nous há a perda dessa sonoridade na tradução. Além disso, o 

poema anuncia a reversibilidade da pele, que permite a troca entre interior e exterior: 

“sob a pele que se rasga” enquanto o frio e o calor a queimam. 

Immoler le froid pur 
pour qu’il nous incendie, 
pour qu’il brûle en nous 
tout l’attirail des veines 
et nous laisse pantelant 
sous la peau qui se déchire. 

❊ 
Imolar o frio puro 
para que nos incendeie, 
para que queime em nós 
o aparato das veias 
e nos deixe ofegantes 
sob a pele que se rasga. 

(La peau qui se déchire, 2002-2003, p. 219) 

No poema abaixo percebe- se uma grande insistência no pronome pessoal 

nous e na aliteração com pouvons. A sonoridade é muito presente pela repetição, que 

demonstra uma grande intensidade desse contato, terminando com uma devoração e um 

dilaceramento da pele, uma violência. Os olhos esfregados talvez falem sobre uma 

dificuldade em se observar, em se enxergar adequadamente objetos à distância ou sobre 

uma aproximação dolorosa, oriunda da proximidade e da influência francesa sobre a 

literatura belga de língua francesa, mas o desconforto manifesta-se também com relação 

à Holanda, pelo flamengo. 
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Nous ne pouvons — comment dire?— 
que nous serrer en nous même; 
nous nous frottons les yeux, 
les frelons nous assaillent, 
nous nous égratignons la peau; 
nous dévorent les aligators. 

❊ 
Não podemos — como dizer? — 
apenas nos fechar em nós mesmos; 
nós esfregamos os olhos,  
as vespas nos atacam, 
coçamos a pele; 
devoram-nos os crocodilos. 

(Brûle-pourpoint Inédits [5], 2002-2003, p. 230) 

Surge, então, no próximo poema, a questão da poussière tão ao gosto de 

Izoard, que a utiliza em diferentes poemas, mostrando a multiplicidade das pequenas 

partículas e das pequenas grandes palavras. Além disso, percebe-se a sonoridade e a 

aliteração em dissoudre e poussière e, em battements de cœur, se considera a 

multiplicação dos batimentos cardíacos. 

A estrutura do poema é interessante pela quantidade de perguntas 

retóricas aplicadas de forma negativa. Em “não ignoraríamos” escolheu-se repetir o 

verbo ignorar, repetição inexistente no original, para manter a reprodução do 

movimento. 

N’aurions-nous plus besoin de roses 
pour dissoudre en nous la poussière? 
Ne ferions-nous pas fi 
de nos battements de cœur? 
N’ignorons plus les nuages 
posés à même la peau? 

❊ 
Não teríamos mais necessidade de rosas 
para dissolver a poeira dentro de nós? 
Não ignoraríamos 
as batidas do coração? 
Não ignoramos mais as nuvens 
em contato com a pele? 

(Lieux épars, 2003-2004, p. 265) 

A questão terre ferme, no poema abaixo, sugere uma experiência da 

vertigem. É terra firme mas se trata de uma pergunta na qual o sujeito está vulnerável e 
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não consegue se envolver. O nous retorna salientando a fragilidade e a debilidade de um 

coração que finge bater. Em “leve embriaguez nos encanta”, na palavra “encanta” 

descortina-se o verbo cantar. 

Peau fine qui griffe 
je ne sais quelle estafilade… 
Fragile en nous, le cœur 
fait semblant de battre. 
Terre ferme? Corps inerte. 
Petite ivresse nous enchante. 

❊ 
Pele fina que arranha 
não sei qual cicatriz… 
Frágil dentro de nós, o coração 
finge bater. 
Terra firme? Corpo inerte. 
Leve embriaguez nos encanta. 

(Lieux épars, 2003-2004, p. 270) 

No poema a seguir, percebe-se o envelope sonoro de Anzieu. Tem-se a 

voz e o toque, em meio ao silêncio, um silêncio positivo que conduz à preservação da 

intimidade com effleurer, que funciona como um toque carinhoso sobre a pele, e a voz, 

que faz vibrar o corpo, o prazer com a própria voz. 

La voix n’est que la mince peau 
que le silence effleure 
ou n’est qu’un roulis sourd 
qui fait trembler le cœur. 
Gardons–la pour nous même, 
ne la libérons pas! 

❊ 
A voz é a pele suave 
que o silêncio acaricia 
ou é apenas um balanço surdo 
que faz tremer o coração. 
Vamos guardá-la dentro de nós,  
não vamos soltá-la! 

(Thorax [2004-2005], p. 298) 

O poema abaixo parece mostrar a própria fragilidade e a dos outros, 

quando se recebe uma alteridade acolhedora. Estabelece-se uma relação de simpatia 

com o outro. 
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Nous nous déshabillons sans doute 
pour que les miroirs nous chassent. 
Mais ils nous caressaient la peau,  
et nous donnaient à voir 
d’autres que nous-mêmes. 

❊ 
Despimo-nos sem dúvida 
para que os espelhos nos rejeitem. 
Mas eles nos acariciavam a pele  
e nos faziam ver 
outros além de nós mesmos. 

(Lieux épars, 2003-2004, p. 272) 

As emoções, inegavelmente, possuem influências psicossomáticas. No 

verso irrépressibles conciliabules, a seguir, a primeira opção de tradução seria por 

“reuniões secretas”, para manter o padrão adotado pelo autor no uso de palavras mais 

corriqueiras. Não obstante, ao reler o corpus, percebeu-se que Izoard quase não utiliza 

palavras de difícil compreensão. Por essa razão, a tradução escolhida foi “irreprimíveis 

conciliábulos” apesar de possuir um grau poético menor. “Conciliábulo” foi mantido 

por estar também na esfera do sagrado, do herético, mostrando o sujeito que faz mal a si 

próprio. Mais uma vez percebe-se a relação entre o interno e o externo quando Izoard 

fala no fígado, órgão interno do corpo, da pele, órgão externo, e do sonho, pele da vida 

psíquica. Então, manifesta-se um paradoxo que, no fundo, é a falta de repressão, que 

pode levar os sujeitos a um potencial criativo, pois o verso seguinte diz que os “mantém 

vivos”, ou ao excesso de repressão levando o sujeito a cometer violências. 

L'impatience a beau faire, 
elle ne peut que ronger 
la foie, la peau, le rêve. 
Nous n'en sommes plus là: 
d'irrépressibles conciliabules 
nous retiennent en vie. 

❊ 
A impaciência tenta, 
mas só consegue roer  
o fígado, a pele, o sonho. 
Não estamos mais lá: 
irreprimíveis conciliábulos 
nos mantém vivos. 

(Thorax [2004-2005], p. 302) 
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No próximo poema é encenada a troca de papéis, de pele, de identidade. 

Com o dedo em riste, com a emoção à flor da pele, e com a água fervendo no coração, 

os espelhos partiram-se porque a vida se transformou radicalmente: o mundo acabou e a 

lua ficou ébria. Os enganos, os erros trocaram de pele, uma vez que a vida não é mais 

como se conhecia antes.  

Les doigts jetés à la figure 
et l’eau bouillante au cœur… 
Nous voici sans nos chers miroirs 
puisque le ciel est tombé;  
la lune a roulé sous la table. 
Font peau neuve les quiproquos. 

❊ 
Dedo em riste 
e água fervendo no coração… 
Eis-nos sem nossos queridos espelhos 
porque o céu caiu; 
a lua rolou para debaixo da mesa. 
Trocaram de pele os quiproquós. 

(Thorax [2004-2005], p. 315) 

No poema abaixo percebe-se a aliteração em “P”: palma, pele, pulso. 

Parece que o autor insiste na permeabilidade das esferas espirituais e somáticas ao falar 

sobre o corpo. A palma, muito mais do que fazer parte da mão, mostra-se extremamente 

significativa: junto com a mão e os dedos é um dos membros mais importantes do corpo 

devido ao tato. A mão é um dos órgãos mais manipuladores e ágeis sendo responsável 

pela preensão durante toda a vida. Tem-se a impressão que o ser humano é apenas o 

batimento cardíaco, pois não possui mais pele nem palma. Na falta de algum 

movimento, ainda pulsa o pulso. Subsiste, então, o tempo que corre como a água e o 

gosto amargo do limão.  

Au fil de l’eau, les doigts gourds. 
Nous n’avons plus de paume. 
Nous n’avons plus de peau. 
Le pouls nous fait vivre encore. 
Le temps. Le goût du citron. 

❊ 
Na água corrente, dedos dormentes 
Não temos mais palma. 
Não temos mais pele. 
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O pulso ainda nos mantém vivos. 
O tempo. O gosto do limão. 

(Thorax [2004-2005], p. 315) 

No poema seguinte nota-se, mais uma vez, a falta de artigos em soupirs 

et huées. Na traudção foi conservado o verbo “espessar” com sua conjugação no 

pretérito imperfeito do subjuntivo, para manter o sentido de hipótese, de probabilidade 

expressa com et si[...]épaississait. A sombra mais negra da noite assustadora com 

suspiros e uivos torna a pele mais espessa, como uma capa, protegendo-a do medo e, 

talvez, domesticando a noite. E a respiração torna-se entrecortada como à flor da pele, 

mas logo a aurora salvadora aparece. 

Et si, dans l’ombre, une autre ombre 
plus noire, épaississait la peau… 
Nous respirons à fleur de terre 
pour mieux apprivoiser la nuit. 
Soupirs et huées nous effrayent. 
Soudain, l’aube devient l’aube. 

❊ 
E se, na sombra, uma outra sombra 
mais negra, espessasse a pele… 
Respiramos à flor da terra 
para melhor domesticar a noite. 
Suspiros e uivos nos assustam. 
E já a aurora torna-se a aurora. 

(Thorax [2004-2005], p. 328) 

Anatomicamente, a pálpebra é uma prega fibromuscular com localização 

na frente do olho. Sua função é reflexa, de proteção e auxílio na circulação da lágrima. 

No próximo poema observa-se uma relação metonímica entre a roupa e a pele. A roupa 

que, às vezes, traz a pele de outros, roupa que recobre a pele, pele dos animais que 

recobre a pele do frio, outras pessoas que nos vêem com outros olhos, enquanto nós 

mesmos preservamos nossa intimidade. É o envelope criado para se esconder dos 

outros, a couraça que impede que nos vejam como somos. 

Nos últimos três poemas percebe-se um abatimento, uma melancolia: 

primeiro é a vida, que se mantém apenas pela pulsação, que se esvai au fil de l’eau (p. 

44); depois vem o medo da noite escura que provoca o espessamento da pele (acima), e, 

por fim, a perda, da roupa, da pele, da vida (abaixo). 
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Les vêtements qu’on arrache et lacère, 
la peau elle-même qu’on fouaille, 
ce sont les autres qui les possèdent. 
Nous restons, quant à nous, 
tapis sous nos paupières. 

❊ 
As roupas que se arranca e lacera 
a própria pele que se flagela, 
são os outros que as possuem. 
Quanto a nós, continuamos,  
escondidos sob nossas pálpebras. 

(Inédits [6] [2005-2006] p. 343) 

Em alguns poemas de Jacques Izoard, selecionados a seguir, chamou a 

antenção o uso do pronome on, sem esquecer que essa constatação refere-se apenas ao 

corpus analisado. 

O on é um grande problema que surge na tradução de textos em francês. 

Álvaro Faleiros, em seu livro Traduzir o poema, cita Claudio Veiga que diz: 

Não existe, no português moderno, equivalente literal do indefinido 
“on”. Sobram, no entanto, meios para traduzir a ideia e 
indeterminacão que ele contém. Dentre esses meios, convém lembrar 
a tradução pelo apassivamento do verbo, a tradução pela 
indeterminação do sujeito e a tradução por um equivalente do “on” 
(FALEIROS, 2012, p. 102). 

A palavra novembro, que aparece no poema a seguir, é derivada do latim 

novem que, em francês, significava neuf, isto é, o novo ou nono, pois era o nono mês do 

antigo calendário romano. No poema, o novo ou o nono é vendido aos gritos, mesmo 

com o frio que racha os lábios das pessoas. Aqui existe uma antítese entre “novo” e 

“carcomido”. Esse novembro está repleto de folhas furadas, que já cumpriram seu papel 

e agora, gastas, tombam das árvores formando tapetes pelo chão. Assim, abre-se a 

temporada à espera do frio para cobrir a pele que treme. Além da dificuldade da 

transposição de on, a tradução tropeça na aliteração original em “V”, ausente na palavra 

carcomido. 

Neuf novembre vermoulu 
qu'on vend à la criée 
avec mille feuilles trouées 
et lèvres gercées de gel 
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sur ta peau qui tremble. 
❊ 

Novo novembro carcomido 
que se vende aos gritos 
com mil folhas furadas 
e lábios rachados pelo gelo 
sobre tua pele que treme. 

(Tout mot tu, tout est dit [2001-2002] p. 127) 

No próximo poema não se consegue distinguir qual seria o tipo de calor 

que percorre o corpo, se extasiante ou pecaminoso, e que insiste em permanecer sobre a 

pele para elevar a alma ou conduzir o corpo à decadência. Dessa vez, levando-se em 

consideração a intensidade desta ambivalência, a tradução escolhida para o on foi a do 

apassivamento, como para vários outros poemas. 

Serrer de près sa propre peau, 
c’est-à-dire toucher le toucher 
ou encore humer les doigts 
ou se sentir chaud comme  
on ne sait quelle chaleur 
qui rôde sans s’évanouir. 

❊ 
Pressionar a própria pele, 
quer dizer tocar o tato 
ou ainda cheirar os dedos 
ou se sentir quente como  
sabe-se lá com qual calor 
que vaga sem desaparecer. 

(Inédits [4] [2002] p. 187) 

Abaixo, a tradução conseguiu manter a repetição da palavra nulle e a 

letra “N”. As antíteses surgem com “próxima” e “distante” e “aqui” e “longe”. Além 

disso, há uma triste verificação de que “nenhuma voz fala em ti” depois que se foi. 

Nulle voix ne parle en toi 
nulle voix qui caressait 
la peau proche d’un autre 
que l’on croyait lointain 
mais qui demeure ici,  
depuis qu’il vit ailleurs. 

❊ 
Nenhuma voz fala em ti 
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nenhuma voz que acariciava 
a pele próxima de um outro 
que se pensava distante 
mas que permanece aqui, 
desde que vive longe. 

(Inédits [4] [2002] p. 207) 

No poema subsequente, já analisado na página 38, o fogo, o vermelho 

retornam para incendiar a pele e queimar febres e vértebras. Mais uma vez Bachelard se 

revela interessante para a leitura dos poemas de Izoard. O outono presente no poema 

“novo novembro carcomido” (página 46) reaparece, mas dessa vez de forma expressa, 

tomando liberdades. 

Aujourd’hui nous happe, nous effleure: 
l’automne prend des libertés,  
tous les rouges qu’on incendie 
se glissent sous la peau 
brûlant fièvres et vertèbres 

❊ 
Hoje nos agarra, nos arranha: 
o outono toma liberdades, 
todos os vermelhos em fogo 
deslizam sob a pele 
queimando febres e vértebras. 

(Inédits [4] [2002] p. 209) 

A seguir, observa-se uma vez mais a falta de artigos no início do 

primeiro verso. O corpo, que se acreditava protegido, está nu, foi despido pela chuva 

colossal e também pela falta de artigo. As “lavas líquidas” vão passando e se 

encarregam de exterminar tudo. 

Pluie diluvienne déshabille 
corps qu’on croyait protégés 
sous la peau, sous la laine. 
Liquides escarbilles noient 
les plus tendres regards. 

❊ 
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Chuva diluviana despe 
corpo que se acreditava protegido 
sob a pele, sob a lã. 
Lavas líquidas inundam 
os mais ternos olhares. 

(Lieux épars [2003-2004] p. 257) 

O vermelho converte-se em uma cor mais constante nos poemas, como 

abaixo, simbolizando o amor e a sorte, ou o perigo e a guerra, estimulando também a 

circulação sanguínea e o sistema nervoso. No verso, se réveillera-t-on lucide, optou-se 

pelo sujeito indeterminado na tradução. O qui pergunta mas sua resposta vem 

simplesmente com um on, que denota uma certa indeterminação pois pode ser qualquer 

pessoa ou mesmo “quem desliza para lá”, do verso anterior. O on pode ser 

indeterminado, mas, de acordo com Charaudeau (1992, p.148), pode estar incluído no 

meio de todos os sujeitos possíveis. 

Sommeil: des taches rouges 
et de curieux tremblements 
assaillent toute la peau. 
Qui glisse quelque part? 
Se réveillera-t-on lucide 
quelque jour, quelque nuit? 

❊ 
Sono: manchas vermelhas 
e estranhos tremores 
assaltam toda a pele. 
Quem desliza para lá? 
Acordará lúcido 
algum dia, alguma noite ? 

(Lieux épars [2003-2004] p. 273) 

No próximo poema, a voz que chama para sair de casa é a mesma que se 

vai encontrar. Só se sai dessa casa com o consentimento de uma determinada voz, como 

se fosse solicitada uma permissão. Alguém estaria preso? Apesar da porta fechada que 

deixaria perceber um ambiente insalubre, sente-se o perfume do lilás e da madressilva. 

O dia está nascendo, mas um arrepio percorre a pele: medo ou alegria? 
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No entanto, o jogo de palavras une peau de poule dans sa chair se perde 

na tradução. O autor parece jogar com a palavra peau, “pele”, uma vez que existe, em 

francês, a expressão avoir la chair de poule, ou seja, sentir um arrepio. É como se 

usasse peau e chair como sinônimos. 

On ne sort de cette maison 
qu’avec la voix d’un autre 
que l’on va retrouver. 
On respire, porte fermée, 
aube, lilas, chèvrefeuille. 
Une peau de poule dans sa chair. 

❊ 
Só se sai dessa casa 
com a voz de outro 
que se vai encontrar. 
Respira-se, porta fechada, 
aurora, lilás, madressilva. 
Um arrepio na sua pele. 

(Lieux épars [2003-2004] p. 290) 

Na sequência, quand on a saigné les mots, o sujeito não está explícito e o 

on surge dando-lhe uma indeterminação. O poema sugere uma tristeza imensa. As 

palavras que, para Izoard significam vida, não se movem mais, não falam mais, não 

expressam mais nada, foram sangradas. Esvaíram-se. A pele tornou-se uma mera 

cobertura. O olhar está vazio, a voz se cala, vida se cala. 

Quand on a saigné les mots, 
pourquoi s’étonner du silence 
et pourquoi bouger encore? 
La peau n’est que la peau. 
L’œil vide est l’œil vide. 
La voix a dissipé la voix. 

❊ 
Quando se sangrou as palavras, 
por que estranhar o silêncio 
e por que se mover de novo?  
A pele é só a pele. 
O olho vazio é o olho vazio. 
A voz dispersou a voz. 

(Thorax [2004-2005] p. 300) 
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A seguir, na análise do poema, nota-se que as roupas funcionam como 

uma segunda pele, que atrapalham a visão do amor, apesar de rasgadas. Com esse amor 

singular ocorre a repetição das palavras “fogo” e “sangue” encobertas pelo pronome on. 

Contudo, na tradução para o português, o sujeito se revela como eu, oculto para cometer 

uma violência que faz lembrar o esfolamento da pele de Marsyas (KURYLUK, 1993) e 

também o de Jerome pelo editor de livros, no filme The Pillow book (GREENWAY, 

1996). 

Sous les vêtements déchirés, ta nudité 
devient braise à feu et à sang 
et l’on voudrait arracher 
ce qu’il te reste de peau 
pour t’aimer de plus près. 

❊ 
Sob a roupa rasgada, tua nudez 
é brasa a ferro e a fogo 
e se pudesse arrancaria 
o que te resta de pele 
para amar-te ainda mais de perto.  

(Thorax [2004-2005] p. 313) 

O próximo poema, parece dialogar com o filme de The Pillow book, de 

Greenaway (1996). O verso les mots collent à la peau lembra o momento em que a 

heroína começa a escrever poemas sobre a pele dos homens e, ao fazê-lo, tudo se torna 

legível: seus pensamentos, seus conflitos. Porém, as palavras apesar de legíveis 

continuam desprovidas de sentido. Ao se retirar a película que recobre as palavras e 

colá-las à pele, elas se tornam apenas legíveis. 

Mas e os bancos de coral e de sonhos? Ao arrancá-los da noite, eles, 

também, se tornariam legíveis? Se um sonho contado, não é mais exatamente o que foi 

sonhado, se o sonho não é feito de ideias, mas de imagens, se a poesia não é feita de 

ideias, mas de palavras, o que restaria? A palavra bruta, da qual foi retirado o sentido? 

Mas sem sentido, o que fazer com as palavras? Como interpretá-las? E os bancos de 

coral? Ao retirá-los da noite, separando-os do rochedo, eles não mais se reproduziriam, 

não teriam mais vida, como a palavra bruta, promessa de sentidos. 
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E, mais uma vez existe uma dificuldade na tradução do on, pois, no 

quinto verso o autor o utiliza como uma terceira pessoa indeterminada. Entretanto, no 

início do poema, ele emprega o pronome pessoal tu. 

Este poema foi o que apresentou maior grau de dificuldade para sua 

tradução, tornando evidentes as complexidades dessa tarefa. Lembrando Purnelle, ao 

falar sobre os poemas de Izoard: “Alguns de seus poemas são incompreensíveis, no 

sentido de que não podemos nem parafraseá-los, nem resumi-los […]7” (PURNELLE, 

2016, tradução nossa). 

La fine pellicule du sens, 
détache-la du mot brut: 
ainsi les mots collent à la peau 
et tout devient lisible. 
On peut, dès lors, arracher à la nuit 
bancs de corail et de rêve. 

❊ 
A fina película do sentido, 
separe-a da palavra bruta: 
assim as palavras grudam à pele 
e tudo se torna legível. 
Pode-se, então, arrancar da noite 
bancos de coral e de sonho. 

(Thorax [2004-2005] p. 324) 

O poema abaixo já foi analisado na página 45. Reaparece aqui para 

mostrar o uso do on. Não se sabe quem arranca ou quem flagela as roupas. Uma vez 

mais o sujeito da frase está oculto. Trata-se de mais um poema com certa violência pelas 

palavras que o poeta utiliza mostrando também a cegueira das pessoas, ou que fecham 

os olhos ou que não querem enxergar. 

Les vêtements qu’on arrache et lacère, 
la peau elle-même qu’on fouaille, 
ce sont les autres qui les possèdent. 
Nous restons, quant à nous, 
tapis sous nos paupières. 

❊ 
As roupas que se arranca e lacera, 
a própria pele que se flagela, 

                                                
7 Cf. o texto original: “Certains de ses poèmes sont incompréhensibles en ce sens qu’on ne peut ni les 
paraphraser, ni les résumer [...] (PURNELLE, 2016) 
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são os outros que as possuem. 
Quanto a nós, continuamos,  
escondidos sob nossas pálpebras. 

(Inédits [6] [2005-2006] p. 343) 
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6 A BÉLGICA E IZOARD 

Nesse capítulo será feita uma breve explanação da história da Bélgica, 

com o objetivo de mostrar o contexto no qual se insere Jacques Izoard. A Bélgica é um 

país com uma história bastante complexa e polêmica. Vários historiadores discordam do 

seu surgimento e alguns acreditam mesmo que seu passado foi uma obra de ficção. 

O nome Bélgica remonta a Julio César, mas depois foi abandonado 

reaparecendo no século XVI XVI para designar as províncias formadoras dos Países 

Baixos de Carlos Quinto. Carlos Quinto foi rei da Espanha, dos Países Baixos e 

incorporou as Dezessete Províncias Unidas que, mais tarde, formariam a Bélgica, os 

Países Baixos, Luxemburgo e uma região norte de Pas de Calais, na França. 

Antes de 1830, o território belga foi invadido por austríacos, holandeses, 

espanhóis.  

No século XVI as províncias do norte se separaram e se tornaram 

protestante, formando o Reino dos Países Baixos Espanhóis. As províncias do sul, que 

se tornaram parte do Império da Áustria, mais tarde seriam denominadas como Bélgica.  

Depois da Revolução Francesa, os Países Baixos Austríacos foram 

invadidos por Napoleão e passaram a fazer parte do seu império.  A batalha de 

Waterloo, travada perto de Bruxelas, pôs fim ao império napoleónico e os ex-territorios 

austríacos passaram ao domínio holandês. Entretanto, os belgas estavam cada vez mais 

descontentes e revoltaram-se contra o domínio holandês, e, em 04 de outubro de 1830, 

finalmente tornaram-se independentes. 
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Essa nova Bélgica é dividida entre os valões e os flamengos. O novo país 

começa a ser governado por burgueses francófonos que tentam impor o francês como 

língua oficial. Os flamengos querem o reconhecimento oficial da língua e as primeiras 

leis que surgem permitem o seu uso na justiça, no ensino e na administração. Por outro 

lado, os valões, na região sul do país, tentam reagir. Com o advento das duas Grandes 

Guerras as diferenças culturais e linguísticas se acentuaram.  

É preciso dizer que na Bélgica, país multifacetado e fragmentado, existe 

uma literatura francófona e uma literatura neerlandófona.  Segundo a Constituição 

belga, o país compreende: 

a) três comunidades: francesa, flamenga e germanófona; 

b) quatro regiões linguísticas: a de língua francesa, a de língua 

neerlandesa, a região bilíngue de Bruxelas-capital e a região alemã; 

c) três regiões: Flandres, ao norte, Valônia, ao sul, e Bruxelas capital. 

Além disso, com o surgimento da capital da União Européia, o inglês 

tornou-se a língua de trabalho nas diferentes organizações internacionais e na 

publicidade, ganhando grande importância em Bruxelas, cidade juridicamente bilíngue, 

mas que se tornou trilíngue. Pode-se, então, pensar a Bélgica como um grande 

laboratório sociolinguístico (KLINKENBERG, 2008, p. 1106). 

À complexidade linguística acrescentava-se uma diversidade sócio-

econômica não livre de conflitos. Na região de Bruxelas, onde vivia a burguesia, os 

escritores desenvolveram o mito da homogeneidade. Na Valônia, onde viviam os 

proletários e os trabalhadores, os habitantes reagiram contra o sentimento que tinham de 

dupla colonização - da região de Flandres e de Bruxelas, e reivindicavam o uso da 

língua flamenga. 

Em 1976, Claude Javeau, professor da Université Libre de Bruxelles,  

criou o conceito de belgitude, baseado no conceito de negritude. O belga considerava-se 

como um bastardo e essa era a oportunidade de assumir sua característica heterogênea 

como belga, com uma identidade belga. 

Observa-se uma dimensão paradoxal do gesto pelo qual a cultura belga 

reivindica sua identidade pela imitação das culturas colonizadas. De fato, em 1908, o 

Congo Belga foi anexado à Bélgica que se tornou colonizadora. Essa situação perdurou 
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até 1960 quando o Congo Belga passou a ser chamado de República Democrática do 

Congo. 

Vários autores já discorreram sobre a existência ou não de uma literatura 

francófona belga e cada um apresenta um olhar diferente sobre as letras belgas e sua 

origem.  

Para Klinkenberg existem três fases na história das letras belgas. Uma 

tem início em 1830 e se estende até o final da Primeira Grande Guerra Mundial e é 

chamada de "literatura belga de língua francesa" correspondendo à fase centrípeta, 

revelando uma ideoologia de uma nação belga. A outra começa em torno de 1920 e se 

prolonga até 1970 e se refere à "literatura francesa da Bélgica". Essa denominação 

mostra, antes de tudo, as características francesas em detrimento das belgas. É a grande 

valorizxação da França pela Bélgica. "A ouitra Bélgica"é a última fasse, intitulada fae 

dialética uma vez que mostra a tese nacionalista e a antítese apátrida.  

A norma linguística ainda é imposta pela França e os belgas são puristas 

e conservadores. Entretanto, o francês falado na Bélgica é muito valorizado e não se 

pode esquecer que uma das maiores gramáticas francesas, Le Bon Usage, foi escrita por 

Maurice Grevisse, belga. 

O francês da Bélgica demonstra algumas particularidades se comparado 

ao da França. Machonis (2008, p. 1146) salienta que, do ponto de vista sintáxico, as 

diferenças surgem na expressão ne...pas pois os belgas não descartam o uso do ne e no 

emprego das preposições, como em marier quelqu’un ao invés de marier avec. Com 

relação aos números também há uma clara diferença: o francês diz quatre-vingt-dix e, o 

belga, nonante. 

Na Bélgica as particularidades lexicais ocorrem mais na vida cotidiana 

como, por exemplo, no uso de lessiveuse ao invés de machine à laver, ou tantôt 

substituindo au revoir. Na alimentação também observam-se diferenças como salade ao 

invés de laitue e chicon ao invés de endive. Outra desigualdade reside na utilização de 

fort pelos belgas e não très. As discrepâncias refletem a realidade administrativa, 

política e educacional próprias do país. 

No percurso da história da Bélgica, os escritores passam a viver 

principalmente em Paris em busca de projeção. Pode-se citar os poetas Maurice 
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Maeterlinck, Émile Verhaeren, Eugène Savitzkaya, e os escritores George Simenon e 

Marguerite Yourcenar. 

O mesmo aconteceu com Jacques Izoard ou melhor, Jacques Delmotte8, 

nascido em Liège em 1936, cidade na qual passou toda a sua vida. Em 1979 ganhou o 

prêmio Mallarmé, com sua obra Vêtu, dévêtu, libre e, em 2001, o prêmio trienal de 

poesia dado pela Communauté française de Belgique. Entretanto, foi para Paris para 

poder ser publicado. 

Não obstante, Izoard sempre cantou a Bélgica, o que pode ser visto no 

poema Flux, publicado em 1980 na Revue de l’Université de Bruxelles: La Belgique 

Malgré Tout, com capa de Hergé, famoso cartunista belga. Izoard fala detalhadamente 

de locais, poetas, pintores, acidentes geográficos, da região de Bruxelas e de Liège. 

Nesse poema, que pode ser ouvido no site do periódico Culture (link abaixo), percebe-

se toda a sonoridade dos versos e o amor do poeta por sua terra. 

http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_909293/fr/lire-jacques-izoard?part=2 

A seguir, a transcrição de um trecho do poema Flux: 

“Wallon de pâte à papier de grisaille d'ougrée de meuse d’amertume ou 

d’amer coeur wallon transparent où s'allient lave et eau vive wallon bleu des paumes 

wallon bleu de houille wallon d'école communale wallon d'imhauser et de linze wallon 

de dermée wallon de rouille et d'ourthe wallon de saint-lambert et de saint-remacle et 

wallon de pierreuse ce que l'on dit ce que l'on cache les jeux de billes des écoliers les 

femmes en cheveux sur le pas des portes les mots engorgés les mots engrossés les mots 

qu'on dégorge wallon de mockel et wallon de boumal mon arrière-grand-mère s'appelait 

wouters et venait de sittard mon arrière-grand-père s'appelait kraus et venait de 

metlernich et liège vit dans le poing de la colère de l'ennui des petits profits des 

surveillances des préaux parfumés des nerfs des élèves assommés des livres de français 

wallon sans sabots et sans quilles cœurs que les coqs accaparent”.  

                                                
8 Jacques Izoard foi o pseudônimo escolhido pelo autor quando iniciou sua carreira como poeta. 
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7 CONCLUSÃO 

Jacques Izoard sempre foi um homem que duvidava de si mesmo, da sua 

escrita e da própria vida. Entretanto escrever era uma forma de existir, sendo que  um de 

seus livros tem o título J’apprenais à écrire, à être (2016). 

Purnelle (2006, p. 15) diz, no prefácio do Tomo I das Œuvres complètes 

de Jacques Izoard, que a voz do poeta não envelheceu e que, ao contrário, ainda 

aumentou nos seus últimos dias. 

Izoard escreveu um grande número de poemas mostrando a realidade 

cotidiana e familiar, os objetos na forma mais concreta. Para ele, prossegue Purnelle no 

prefácio, “[...] a linguagem é, antes de tudo, física, e a boca, que pronuncia as palavras é 

o primeiro local que toca o real”9 (PURNELLE, 2006, p.11, tradução nossa). 

Como pode ser visto nas interpretações dos poemas, objeto dessa 

pesquisa, sua linguagem possui uma estrutura simples mesclada à sonoridade das 

palavras, uma vez que não se vale de rimas, versos regulares, formas fixas ou sintaxes 

elaboradas, lançando mão, antes, de jogos de palavras, de ritmos, de cores e de sons. 

Na poesia de Izoard alguns temas tornam-se muito recorrentes, tais como 

a pele, o corpo, a palavra, o vermelho, o sangue e a casa, assim como a passagem do 

tempo, e se revelam inseparáveis do funcionamento da linguagem poética. Dessa forma, 

a palavra e o corpo, a boca e a língua estão continuamente em “fusão e confusão”, assim 

                                                
9 Cf. o texto original: “[…] le langage est d’abord physique, et la bouche, qui prononce les mots, est le 
premier lieu où l’on touche le réel” (PURNELLE, 2006, p. 11). 



 

   60 

como as partes do corpo. Ainda citando o professor Purnelle, no posfácio do livro 

publicado em 2016, “[...] os poemas de Izoard falam do que ele viu, viveu, sentiu.”10 

(PURNELLE, 2016a, p. 236, tradução nossa). 

As traduções trouxeram muitas dificuldades na escolha da melhor 

palavra, da expressão quase exata, do som mais adequado e, por que não dizer, muita 

frustração e melancolia. Nem sempre é possível ganhar, mas também não se perde tudo 

e, às vezes, conserva-se uma pequena parte. 

Em alguns poemas, como o da página 37, foi possível manter a 

aliteração, do verso nous nous déshabillons de notre peau vive com “nós nos despimos 

de nossa pele viva”. 

Na página 38, no verso de nous serrer les poings, de lacérer la peau, 

conseguiu-se manter o jogo fonético entre serrer e lacérer, recuperado pela 

proximidade sonora existente entre “cerrar” e “lacerar”. 

Por outro lado, na página 43, no verso que diz “não ignoraríamos” foi 

introduzida uma repetição do verbo “ignorar” inexistente no original, com o objetivo de 

manter a reprodução do movimento com frases negativas realizado no original: ne 

ferions-nous pas fi de nos battements de cœur? N’ignorons plus les nuages posés à 

même la peau.  

A falta de artigos em soupirs et huées, no poema da página 47, foi 

mantida e conservou-se a probabilidade expressa no original. 

Não se pode esquecer a violência transformada em palavras que surge em 

alguns poemas, como em me pénètre et m'écartèle un grand singe noir (vide anexo). Ou 

em: tout l’attirail des veines et nous laisse pantelant sous la peau qui se déchire, 

descrito na página 42. 

Uma grande dificuldade encontrada durante este trabalho foi a tradução e 

interpretação do poema da página 52, principalmente no que diz respeito a “banco de 

coral”, aparentemente fora do contexto no poema, apesar de Izoard, de acordo com 

Purnelle, gostar muito dos bancos das praças, da escola, dos bancos de Liège. E Yves 

Namur, médico, poeta belga, editor e acadêmico, contemporâneo de Jacques Izoard, 

explicando como entrar no poema do autor, como compreendê-lo, diz: “Talvez não seja 

preciso fazê-lo nunca, mas restar à frente dele e, pouco a pouco, deixar que as palavras 
                                                
10 Cf. o texto original: “[...] les poèmes d’Izoard parlent de ce qu’il a a vu, vécu, ressenti.” (Id., 2016a, p. 
236). 
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venham a nós, pois o poema conduz, confusamente, em direção ao que somos 

(NAMUR, 1994, p. 37, tradução nossa)11. 

No posfácio, já mencionado acima, o professor Purnelle (2016a, p. 249) 

faz um resumo sobre a poesia de Izoard e seus temas dizendo que tudo está colocado 

sobre o papel: objetos, locais, partes do corpo, a experiência íntima, a relação com os 

outros e a violência. Partes da vida de qualquer pessoa, sendo poeta ou não. 

Namur também faz observações sobre alguns poemas de Izoard, 

comentando sobre a violência: “[...] esta violência é doce violência pela a palavra e 

dentro da palavra”12 (NAMUR, 1994, p.14 tradução nossa). 

Ler Izoard significa deixar-se levar. Deixar-se conduzir pelo toque 

normalmente suave e cheio de sexualidade das palavras sobre a pele, pelas imagens que 

despertam na mente do leitor, pelas sonoridades que o poeta deixa transparecer no 

grande cuidado pela escolha de cada palavra, pelo jogo de sedução entre a escrita e o 

som. É liberar as sensações e a sensibilidade para ver, tocar e sentir seus versos que se 

projetam da página diretamente para os olhos de quem os lê e para a pele, que recebe 

todas as sensações que emanam de seus poemas. À primeira abordagem, a leitura parece 

demonstrar que os poemas são simples, suaves, delicados, mas é preciso senti-los, tocá-

los, ouvi-los, degustá-los, bebê-los. Izoard brinca com as palavras ao mesmo tempo que 

demonstra todo o ardor de um conflito entre elas e as imagens dos objetos com a 

realidade. Os poemas vão se sobrepondo, as páginas passando e a mente começa a 

perceber que existe um choque de imagens e uma doçura mesclada à violência, ou a 

violência transformada em poesia. 

  

                                                
11 Cf. o texto original: “Mais comment entrer dans le poème d’Izoard ? Peut-être ne faut-il jamais y 
pénétrer, mais rester au-devant, et peu à peu, laisser les mots venir à soi, car le poème conduit, 
confusément, vers ce que l’on est.” (NAMUR, 1994, p. 37). 
12 Cf. o texto original: “[...] cette violence est douce violence par le mot et dans le mot.”(NAMUR, 1994, 
p. 14) 
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