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1  RESUMO 

A transcriação e a tradução poética, conceitos trabalhados respectivamente por 

Haroldo de Campos e pelos tradutores Paulo H. Britto e José P. Paes, servirão como 

ferramentas para análise de nosso objeto de pesquisa: três poemas do poeta norte-

americano Bob Brown (1886–1959). Para explorar a obra do poeta estadunidense, 

que apresenta grandes desafios ao longo do processo tradutório - por se tratar de uma 

poética visual repleta de elementos com referências temporais específicas -, 

utilizaremos o referencial teórico desses tradutores na tentativa de alcançar uma 

leitura contemporânea do material em análise. No decorrer do estudo, buscar-se-á 

uma tradução e compreensão concretas e inovadoras, trazendo uma nova perspectiva 

e reflexão acerca da poesia visual do autor norte-americano, o contexto sociocultural 

em que estava inserido, além da abertura de novos horizontes para a aprendizagem 

de seus conceitos primários. 

Palavras-Chave: Transcriação. Tradução Poética. Poética Visual. Bob Brown.  

2  INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa abordaremos três teóricos da tradução, a saber, José Paulo Paes, 

Haroldo de Campos e Paulo Henriques Britto, como fundamentação teórica para 

comparar diferentes aspectos da tradução poética e conceitos relacionados ao ato 

tradutório da poesia visual de Bob Brown. Cotejando os teóricos, entraremos em 

contato com interpretações e relações acerca do ato tradutório da poesia, além de 

mapearmos como essas comparações e diálogos entre diferentes modos 

interpretativos levarão a percursos tradutórios distintos. Brown, escritor e publicitário 

que pertenceu ao Movimento Objetivista, atuou durante a segunda geração do 

Modernismo. Escritor de romances e poeta de vanguarda introduziu a poética visual 

em seus trabalhos líricos através de um paideuma que remete a nomes como 

Apollinarie e Cummings. Brown defendia que palavras soltas não valiam a pena, 

exceto quando manipuladas por artistas.  O trabalho do poeta norte-americano não é 

muito conhecido em seu país de origem, os EUA, onde sua obra foi reeditada e 

publicada em tiragem bem limitada, além da existência de poucos ensaios sobre sua 

produção artística. Também desconhecida no Brasil, sua obra tem despertado 

interesse nos últimos anos através de trabalhos de tradução que enfrentam 

dificuldades na análise de sua produção escrito-visual. A pesquisa tem como objetivo 



principal verter três poemas de Bob Brown recorrendo a perspectivas distintas de 

abordagem da tradução poética e visando resultados transcriados e transcritivos. 

3  OBJETIVO 

Produzir traduções comentadas, da perspectiva diacrônica, da poética de Bob Brown, 

representando a visualidade e a escrita do poeta em dois âmbitos: uma tradução 

respeitando a literalidade da língua-fonte e uma transcriação, tradução criativa que 

procurará resgatar um sentido próximo ao sugerido pelo poeta em 1920 para o leitor 

contemporâneo da tradução. Para tal, utilizaremos a teoria de José P. Paes, Paulo H. 

Britto e Haroldo de Campos que têm visões diferentes sobre o ato de traduzir a poesia. 

Paes e Britto expõem o conceito da tradução como fidelidade à equivalência entre as 

línguas fonte e meta. Haroldo de Campos, por outro lado, fala da Transcriação, que 

trata-se de metódo que procura recriar e cocriar a poesia, utilizando diferentes 

maneiras de interpretar a criação artística inserida em seu próprio contexto 

sociocultural. Desse modo, a poesia é considerada historicamente, visando 

compreender como ela ecoaria em uma sociedade diferente daquela em que foi 

originalmente produzida. Portanto, a pesquisa busca entender o ato tradutório como 

a reescritura do poema na língua-meta, como faria o próprio autor se tivesse domínio 

operacional dos dois sistemas linguísticos. Ambos os métodos de tradução 

proporcionarão sentidos diferentes e poemas diferentes, porém fundamentados na 

escrita original. A pesquisa visa, portanto, comparar essas vertentes tradutórias, 

analisando ganhos e perdas de cada uma. A partir disso, buscar-se-á soluções 

tradutológicas capazes de recriar na língua de chegada os princípios do Movimento 

Objetivista, formado por um grupo de poetas que surgiram a partir de 1930 em meio 

à segunda geração do modernismo inglês, ao qual pertenceu Bob Brown – discípulo 

de Ezra Pound. A abordagem objetivista considera o poema como algo palpável, um 

objeto que se caracteriza pela inteligibilidade, sem distanciamento da linguagem usual 

e sem evasão do mundo real que deve ser observado pelo poeta com clareza.  

4  METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa sobre a tradução da poética visual sujeita a diferentes influências 

sócio-históricas partindo de levantamento bibliográfico tanto dos teóricos utilizados no 

desenvolvimento do processo tradutório literário quanto da estilística e da poética de 

Bob Brown. Assim sendo, o conceito de transcriação, conforme concebido pelo 

tradutor e ensaísta Haroldo de Campos, será aplicado para verter o sentido e 



transcriar o poema para os dias atuais, trazendo para a contemporaneidade a 

bagagem poética e as influências que Bob Brown utilizava em seu paideuma. Com 

foco na crítica criativa da tradução, a pesquisa entende os poemas como formas a 

serem respeitadas, levando em conta a vivência do autor, assim como o momento 

sociocultural no qual ele se inseriu. A recriação configura-se assim como tentativa de 

reconstrução do sistema de signos e da estilística de Bob Brown. Por outro lado, as 

considerações sobre tradução poética de Britto defendem a ideia de um tradutor que 

não deixe marcas, estando o mais ausente possível no ato da tradução e, portanto, 

proporcionando uma experiência mais próxima da leitura do autor na língua-fonte. O 

foco na sintaxe, reprodução dos efeitos de estilo, sons e outros elementos gráficos 

são importantes à medida que contribuem para a obtenção da literalidade. A teoria 

verbivocovisual de José Paulo Paes - que vislumbra a poesia como metáfora do 

mundo, e essa metáfora como uma busca de um sentido entre o literal e o figurado - 

também auxiliará a entender a compensação como uma estratégia básica da equação 

verbal, como uma correlação entre a semântica do significado e a semântica do 

significante.  

5 DESENVOLVIMENTO   

A poesia carrega a síntese artístico-cultural do autor em sua língua de origem. Durante 

o ato tradutório, o tradutor precisa se inserir no contexto poético, artístico e cultural, 

não vertendo somente o idioma, mas escrevendo um novo poema que carrega a 

“carga poética” da língua de origem (fonte) para a de chegada (meta). Porém, ao 

entrelaçar a escrita e a visualidade que Bob Brown aplicou em seus trabalhos, a 

tradução escapa do seu caminho tradicional, entra em um âmbito profundo e 

apresenta ideias de formas diferentes, levando o poeta a inovar em um cenário poético 

tradicional. Transcriar a poesia de Bob Brown, de forma diacrônica, permite 

compreender o cenário poético de vanguarda e o Movimento Objetivista, no qual a 

obra de Brown se insere, buscando possíveis equivalências na contemporaneidade. 

Ao fazê-lo, abrir-se-á – em tempos de cibercultura – um novo cenário para a poesia 

visual sem deixar de resgatar sua raiz e seus conceitos básicos de produção. Durante 

o Movimento Objetivista, inserido nos moldes da poesia de vanguarda, a visualidade 

da construção gramatical era um ponto importante da criação dos textos e palavras. 

Tendo em seu paideuma nomes como Joyce, Pound e Duchamp, entre outros grandes 

nomes, esse movimento criou um balanço rítmico e visual com palavras e espaços, 



bem como a inovação de estilos dos códigos verbal e visual. O contexto sociocultural 

foi de grande influência nos trabalhos de Brown. Vivendo em meio à perseguição 

comunista e grande depressão norte-americana, Brown viajou o mundo - ora em exílio, 

ora envolvido em trabalhos jornalísticos. Morou em alguns estados do Brasil, entre 

eles São Paulo e Rio de Janeiro, buscando sempre entender a cultura e os signos de 

nosso idioma. Como exemplo, cumpre citar uma viagem ao Amazonas, a pedido de 

produtores hollywoodianos, na qual conheceu e desenvolveu sentidos diferentes para 

signos linguísticos de outras línguas. O poema a seguir demonstra essa busca por 

uma nova linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste poema, encontramos a percepção do significado da palavra saudade, para um 

não falante nativo da língua. Bob Brown tenta expressar o significado dessa palavra 

através de tudo que sente falta em relação ao Brasil, buscando em sua língua nativa 

o que seria equivalente à falta expressa, em inglês, pelo verbo miss. 

Partindo desse contexto sociocultural, as traduções produzidas nesta pesquisa 

seguiram rumos diferentes. Cumpre enfatizar que, a partir do mesmo texto, foram 

feitas duas experimentações: uma tradução de cunho mais tradicional, considerando 

as teorias de José P. Paes e Paulo H. Britto, e uma transcriação, uma recriação 

criativa, seguindo os moldes de Haroldo de Campos. Estas experimentações mostram 

o processo diacrônico da evolução da ideia, e o conceito social da palavra adaptada 

a “novos tempos”. 

 

Saudades for Carioca 

Tender tendrils of thought  

fond fondling of words 

lithe living of life 

Color 

rainbows dancing  

across lacy waves 

[…] 

native raw-eyed rum 

shrimps and cod-fish 

mangoes and Antartica beer. 

	

Saudades para um Carioca 

pensamentos irreverentes 

ternas palavras solícitas  

o gingado brasileiro 

as cores 

uma paleta multicolorida   

sobre planos paradisíacos  

[…] 

a cachaça pura 

camarões e bacalhau 

mangas e cerveja Antártica. 

	



6  RESULTADOS 

Foram realizadas traduções e transcriações a partir dos poemas “I don’t die”, “Here 

they come” e “Missionaires”. Dado o escopo desta pesquisa, será apresentada 

somente a análise completa do poema “I don’t die”, seguida dos experimentos de 

tradução e transcriação. Sendo o trabalho que fecha o seu livro 1450-1950, a 

produção lírica em questão expressa a ideia de uma autobiografia escrito pelo autor 

para seu leitor. O texto lírico compõe-se de um esqueleto acompanhado de uma 

legenda poética. O esqueleto é representado em duas instâncias: o lado esquerdo cita 

a falha e mal estar do poeta enquanto o direito, suas glórias. Para a execução dos 

experimentos, foram utilizadas as teorias dos tradutores mencionados na metodologia 

deste trabalho.  

O ato tradutório, seguindo os preceitos de Paes e Britto, compreende a versão de 

algumas palavras em um âmbito geral da linguagem, ou seja, uma tradução que se 

aproxima da literal em alguns momentos, buscando uma equivalência quando falta 

um correspondente da língua-fonte na língua-meta. Foi construída uma tabela com os 

resultados da tradução do poema e comentários acerca da escolha de determinados 

termos em detrimento de outros.  

A transcriação, conceito elaborado pelo tradutor Haroldo de Campos, busca a 

tradução criativa, recriada para outro momento, uma releitura sobre a tradução do 

próprio signo linguístico. Diferentemente da tradução, a transcriação procura 

compreender o aspecto etimológico do poema, mapeando sua construção no contexto 

em que foi produzido. Busca também, representar o texto original por meio de uma 

recriação, entendendo o material sob um viés diacrônico ao apresentá-lo para outra 

época e/ou contexto. Na transcriação proposta, o poema "I don't die" se transforma 

em um documento técnico, um laudo médico, que define e classifica cada parte do 

corpo de Bob Brown estudada, ou seja, sem perder sua essência de biografia. O laudo 

surgiu através de uma visão técnica do poema, onde Brown nomeia cada parte de seu 

corpo com adjetivos e termos poéticos para evidenciar sua singularidade. A recriação 

do poema segue a orientação descritiva da biografia do corpo, porém agora sob uma 

visão narrativa técnica, na qual Brown torna-se paciente de sua poesia. Foram 

escolhidos termos que evidenciam o teor poético no que tange à intenção do autor de 

destacar os diferentes polos de seu corpo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transcriação começa com “Laudo de Vistoria Perpendicular do Corpo”, evidenciando 

o corpo como o objeto de leitura. Destaca-se também a diferença que há entre o lado 

esquerdo e o direito, um sempre com adjetivos positivos enquanto o outro se 

caracteriza por meio de qualidades negativas.  No original, Brown começa com o grito 

“Eu não morro!”, exemplificando ao longo do poema que a autobiografia é uma poesia 

que se recria a cada leitura. Na transcriação, foi usado o termo “inequilíbrio” para 



exemplificar a falta de concordância dos polos. Para resgatar a carga poética, em 

alguns trechos, foram utilizadas palavras em diferentes classes gramaticais. Esse é o 

caso do substantivo barulho, transformado no verbo “barulhar” com o intuito de 

intensificar o ruído do poema. De maneira análoga, o adjetivo ranzinza atua como 

verbo para demonstrar a materialidade da ação no osso. O Laudo apresenta 

considerações a respeito do processo de vistoria ao qual o corpo foi submetido e do 

qual resulta a constatação de duas metades opostas que se equivalem em suas totais 

diferenças, criando assim um equilíbrio perfeito para cada uma delas no novo contexto 

social em que a obra será relida, recriada e, portanto, reescrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Traduzir e transcriar a poesia visual de Bob Brown, da perspectiva diacrônica, permitiu 

compreender o momento sociocultural do qual o autor fez parte, além de evidenciar 

como seu paideuma interferiu diretamente na sua produção artística. As teorias 

pesquisadas permitem questionar a questão de como a tradução pode ocorrer em 

diferentes momentos e movimentos históricos. As teorias de Paes e Britto propiciaram 

a compreensão da poesia de Brown como um exercício poético em busca de formas 

diferentes de expressar a linguagem e o sistema de signos já conhecido. A teoria de 

Campos, por sua vez, evidencia a vontade de inovar por meio de novos modos de 

enxergar a escrita, questionando o limite da criação. Brown buscava não ser o mesmo 

em qualquer lugar em que estivesse. Viajando o mundo, pode agregar à sua criação 

artística diferentes culturas e formas de expressar suas ideias. Por meio de seus 

trabalhos, buscou uma nova forma de apresentar o verso poético, dando movimento 

às suas palavras, formas e desenhos que se comunicam diretamente com o seu 

conteúdo poético.  
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