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“Não sou nada.  
Nunca serei nada.  

Não posso querer ser nada.  
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo”.  

 
Álvaro de Campos 



 

 
 

RESUMO 
 

Este estudo propõe uma análise comparativa das representações poéticas do heterônimo pessoano 

Álvaro de Campos. O corpus investigado são os poemas traduzidos por Richard Zenith para a 

Língua Inglesa e seus respectivos originais. Esta pesquisa discute se as construções textuais do 

heterônimo nos poemas traduzidos apresentam equivalência com os originais, tendo como base 

para as análises o conceito de mudança proposto por Catford (1965), mas avançando na discussão 

dos elementos de transitividade, da Linguística Sistêmico Funcional proposta por Halliday & 

Matthiessen (2004). Os procedimentos metodológicos foram, primeiramente, a identificação, 

classificação e interpretação dos elementos oracionais, de modo a verificar se as possíveis 

mudanças nos tipos de processos e circunstâncias reelaboram, de alguma maneira, os significados 

ideacionais do heterônimo na tradução. A pesquisa mostrou que, apesar das mudanças-

ideacionais ocorridas em alguns versos, o “eu” lírico, representado por Álvaro de Campos, 

apresenta na tradução uma construção textual bastante similar à do original. Suas representações 

de mundo ficcional nos poemas originais são mantidas no texto traduzido, o que revela grande 

preocupação por parte do tradutor em manter a equivalência semântica em suas escolhas lexicais.  

 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; Transitividade; Mudança-Ideacional; Álvaro 

de Campos. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

This study proposes a comparative analysis of the poetic representations of Pessoa’s heteronym 

Álvaro de Campos. The corpus investigated are the poems translated by Richard Zenith to the 

English language and their originals. Stemming from the concept of shift proposed by Catford 

(1965), this thesis expands the concept by adding to it some transitivity elements from Halliday 

& Mattiessen’s Systemic Functional Linguistics (2004). Bearing this in mind, this research 

discusses whether the textual constructions of the analyzed poems show equivalence with their 

original. The methodological procedures for that were primarily the identification, classification 

and interpretation of the clause elements in order to verify whether the possible shifts in the types 

of processes and circumstances change, somehow, the heteronym’s ideational meanings in the 

translation. The research has shown that the lyrical “I”, represented by Álvaro de Campos in the 

translation, presents a somewhat similar textual construction when compared to the original. 

Likewise, the heteronym’s fictional world representations have not changed in the translated text, 

which reveals a great concern from the translator’s part in keeping a semantic equivalence in the 

lexical choices he made.  

 

Key-words: Systemic Functional Linguistics; Transitivity; Ideational-Shift; Álvaro de Campos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores poetas da Língua Portuguesa e da Literatura Universal, Fernando 

António Nogueira Pessoa, nasceu em Lisboa, em 13 de junho de 1888. Perdeu o pai aos cinco 

anos, indo, então, morar em Durban, na África do Sul, em virtude do segundo casamento de sua 

mãe. Ali estudou em escolas de língua inglesa até os dezessete anos. Retornou a Portugal, onde 

permaneceu até a sua morte, em 30 de novembro de 1935. Pessoa começou a publicar críticas 

literárias em 1912, prosa em 1913 e poesia em 1914, ano em que seus heterônimos – Alberto 

Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos – vieram à existência (ZENITH, 1998). Em vida, 

publicou poemas em Inglês e apenas um livro de poemas em Português. Teve somente um breve 

relacionamento amoroso e faleceu aos 47 anos, segundo Cavalcanti Filho (2011), acometido 

provavelmente de uma pancreatite aguda.  

A criação de personagens e alter egos acompanharam Pessoa desde a infância; no entanto, 

essa heteronímia se consolida somente em 1914. É importante que entendamos a constituição 

heteronímica como um recurso que consiste “numa passagem da expressão pessoal, isto é, de 

uma personalidade que seria a do autor, para uma personificação estética que é já a do texto ou da 

escrita” (GUIMARÃES, 2010, p. 328). É, pois, relevante, não só para a compreensão da obra 

como um todo, mas também para a interpretação de cada poema, saber qual a personalidade 

poética que está por trás de cada texto.  

Cada heterônimo possui seu estilo próprio, como argumenta Georg Rudolf Lind (apud 

GUIMARÃES, 2010, p. 332): “as teorias estético-literárias elaboradas pelo poeta [...] tendem a 

justificar os heterônimos”. Pessoa, entendendo a heterogeneidade que naturalmente nos constitui, 

soube separá-la em seções e canalizá-la sob diferentes tipos de escrita. Como que para trazer à 
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vida a multidão de vozes dentro de si, ele escreveu na pessoa de outros, multiplicou-se e 

despersonalizou-se através de heterônimos, semi-heterônimos1, e ortônimo2: seus próprios 

autores, com pontos de vista, personalidades e características físicas distintas de si mesmo. 

Sem o nome do autor “Fernando Pessoa” não se poderia compreender o intricado jogo de 

desfiguração e refiguração autoral e textual que o escritor cria no diálogo entre os vários outros 

nomes de autor através dos quais escolhe se apresentar (BUESCU, 2010). Em uma de suas cartas, 

diz que o ponto central de sua personalidade como artista é ser um poeta dramático, tendo em 

tudo quanto escreve a exaltação íntima do poeta e a despersonalização do dramaturgo. Em outra 

carta, esta a Casais Monteiro, de 1935, diz: 

 

Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas com outra 
gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, sucedida já em 
maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, por um motivo ou 
outro, a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o imediatamente, 
espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja história 
acrescentava, e cuja figura – cara, estatura, traje e gesto – imediatamente eu via diante de 
mim. E assim arranjei, e propaguei, vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas 
que ainda hoje, a perto de trinta anos de distância, oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto, 
vejo... E tenho saudades deles. (MARTINS, 2010, p. 333) 

 

Nem mesmo sob seu próprio nome encontraremos uma voz unificada, integrada, pois, 

como aponta Zenith (1998), Pessoa removeu-se de si mesmo e criou, através de seu ortônimo, 

uma ficção auto-reflexiva que incluía várias subpersonalidades; em vez de tentar manter a ilusão, 

ele celebrou a fragmentação de seu próprio eu, o estilhaçamento do mundo que ele conseguia 

perceber apenas superficialmente. O mundo onde ele era o universo, e tinha a si mesmo como 

matéria-prima: “o objeto de barro, infinitamente moldado, torcido, dividido, e reformulado por 

sua escrita”, escreve Zenith (2008, p.34). Em um de seus inacabados prefácios, publicado em 

                                                           
1 Foram encontrados, por Teresa Rita Lopes, 72 nomes diferentes, dentre os quais Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo 
Reis recebem o status de heterônimo, e o restante figura apenas como “personalidades literárias”. (MARTINS, 2010, p. 646) 
2 Autor fictício cujo nome coincide com o real do escritor. 



 

11 
 

Zenith (2001, p. 1), Pessoa esclarece que o autor daquelas linhas nunca teve apenas uma 

personalidade, e nunca pensou ou sentiu, exceto dramaticamente, a não ser através de pessoas 

inventadas ou personalidades mais capazes do que ele próprio de sentir o que se deveria sentir. 

No Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, Martins (2010) nos 

revela que Pessoa mesmo define o que seus três principais heterônimos deveriam sentir:  

 
“Caeiro tem uma disciplina: as coisas devem ser sentidas tal como são. Ricardo Reis tem 
outro tipo de disciplina: as coisas devem ser sentidas, não só como são, mas também de 
modo a enquadrar-se num certo ideal de medida e regra clássicas. Em Álvaro de Campos, 
as coisas devem simplesmente ser sentidas”. (p. 326) 

 

E é este heterônimo, Álvaro de Campos – o qual tinha o dever, segundo seu criador, de 

sentir todas as coisas –, o foco de estudo desta pesquisa. Segundo Lopes (2007), foi através da 

pena de Campos que o escritor se expressou até a morte, foi o único a participar de entrevistas e 

inquéritos em lugar de Pessoa; era social e politicamente ativo, escrevia a jornais, apresentava-se 

como judeu e se declarava homossexual. Interferiu, inclusive, no relacionamento amoroso que 

Pessoa teve com Ofélia, tanto pessoalmente, quanto por cartas. É física e moralmente melhor que 

Pessoa: dois anos mais jovem e dois centímetros mais alto – um dândi com estilo estrangeiro – 

considerado, por si mesmo, presunçoso e sem moral. Fingiu ter estudado engenharia na Escócia, 

visitou Irlanda, Índia e China. Fazia uso de ópio e morfina e se considerava um “corpo-alma 

errante, até dentro de si próprio, sem poiso, sem lar” (LOPES, 2010, p.124-125).  

Campos, ainda segundo Lopes (2007), foi subversor, moderno, avesso à disciplina, 

intenso e arrogante. Sua escrita denotava uma inquietação, tanto interior como exterior. Sua 

poesia, além do humor ácido que a perpassa, nos dá a impressão de um “falar alto”, 

descoordenadamente, como se gesticulasse a própria solidão, como “um surdo-mudo berrando 

em voz alta os seus gestos”. (LOPES, 2007, p. 23-24).  
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Lopes (2007) divide sua obra simplificadamente em duas partes: a primeira, a do poeta 

decadente, que nos apresenta um verso que, ainda que obediente à rima e ao metro, demonstra 

algumas dissonâncias; a segunda é subdividida em três fases: a do Engenheiro sensacionista 

(1914-22), a do Engenheiro metafísico (1923-30), e a do Engenheiro aposentado (1931-5). 

Segundo Zenith (1998, p. 3), Campos começou como um “futurista exuberante com uma voz 

Whitmaniana3”, mas, com o passar do tempo, tornou-se um “taciturno existencialista”.  

Ao realizar a análise dos poemas, orientada pela Linguística Sistêmico Funcional (LSF), 

da qual falaremos mais adiante, esta pesquisa se pauta, com base em Halliday (1973), a partir da 

descrição e categorização dos dados, de modo a tentar mostrar concretamente como a linguística 

aplicada à análise literária pode contribuir para o desvelamento do “eu” lírico em textos poéticos.  

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. No primeiro, tratamos do escopo, 

objetivos e corpus desta pesquisa. No segundo, falaremos das abordagens textuais da tradução, 

onde delimitamos o campo disciplinar em que esta pesquisa se insere, bem como suas possíveis 

contribuições para a tradução poética, à luz das abordagens textuais da tradução, especificamente 

a Linguística Sistêmico Funcional. No segundo capítulo, falaremos da tradução poética 

propriamente dita, que servirá para orientar as discussões que faremos no capítulo de análise dos 

excertos que apresentaremos. No terceiro, abordaremos a metodologia utilizada, assim como as 

etapas da pesquisa e como os excertos foram selecionados e analisados. No quarto, 

apresentaremos os excertos e suas respectivas análises. No quinto, discutiremos as análises feitas 

em contexto tradutório, no contraponto entre a construção semântica da escrita poética de Álvaro 

de Campos no original e de sua tradução, por Richard Zenith. Por fim, apresentaremos as 

considerações finais, onde apontaremos os aspectos mais relevantes e significativos desta 

                                                           
3 O estilo de Walt Whitman se estampava, geralmente, em longos versos livres, sem métrica regular, mais próximos à prosa. 
Disponível em http://www.sparknotes.com/poetry/whitman/analysis.html. Acessado em setembro de 2012. 

http://www.sparknotes.com/poetry/whitman/analysis.html
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pesquisa, os pontos positivos do estudo e suas limitações, como também apontaremos outras 

perspectivas, que podem ser exploradas em pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1: O ESCOPO DA PESQUISA 
 

A análise proposta tenciona responder às seguintes perguntas: Como Álvaro de Campos é 

construído textualmente nos poemas analisados? A construção linguística do heterônimo nos 

poemas possui níveis de equivalência4 em ambas as línguas? Esta análise será feita, 

primeiramente, através da identificação, classificação e interpretação dos elementos oracionais, 

de modo a verificar se as possíveis mudanças nos tipos de processos e circunstâncias 

transformam de algum modo os significados ideacionais da tradução. 

Estudar Fernando Pessoa é simplesmente instigante: poeta genial, de originalidade sem 

par, cujas diversas facetas estilísticas foram canalizadas sob diferentes nomes. Escolher 

especificamente Álvaro de Campos para esta pesquisa se justifica por tudo que tem sido discutido 

sobre este heterônimo no conjunto de pesquisas dos estudos literários e, claro, pela sua 

importância na literatura mundial. Richard Zenith (1998), tradutor e pesquisador dos mais de 

25.000 manuscritos que Pessoa deixou, compara-o a Campos dizendo o seguinte: 

 

[...] Campos viaja e ama e vive em sua escrita, exatamente como seu criador, de quem é, 
finalmente, o perfeito reflexo. Pessoa, no entanto, se perguntava se ele mesmo não seria o 
reflexo de Álvaro de Campos, o engenheiro-poeta ideal que um dia lhe apareceu em um 
sonho, como num passe de mágica5. (p.142) 

  

Lopes (2010) corrobora essa ideia ao dizer que Pessoa se expressava através dos poemas 

deste heterônimo e acrescenta que “o que faz de Álvaro de Campos o protagonista da grande peça 

                                                           
4 Embora se saiba que o conceito de “equivalência” não é confortável no campo dos Estudos da Tradução, pelo fato de pesquisas 
já terem mostrado que toda equivalência é relativa, utilizamos o termo aqui como mera forma de enfatizar a necessidade de 
relações semânticas entre as escolhas linguísticas dos poemas originais em comparação com as escolhas dos poemas traduzidos. 
Nesse sentido, concordamos com Baker (1992) sobre o uso do termo mais como conveniência do que como elemento 
polemizador. 
5 Nossa tradução de “Campos travels and loves and lives in his writings, just like his creator, of whom is finally the perfect 
reflection. Pessoa, however, would wonder if he himself might not be the reflection of Álvaro de Campos, the ideal poet engineer 
who came to him one day by seeming magic, in a dream”.  
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que é, afinal, toda a obra de Pessoa, é uma certa plasticidade dinâmica que a personagem 

adquire” (p. 24); em outras palavras, Campos acompanhou Pessoa em todos os estágios de sua 

vida, até a morte.  

 A tradução de Pessoa para o inglês foi também recebida calorosamente na esfera literária 

de língua inglesa, tendo sido aclamada internacionalmente com excelentes resenhas. Richard 

Eder, do Los Angeles Times Book Review, citado em Zenith (2001), demonstra esta perspectiva 

ao afirmar que:  

Pessoa seria Shakespeare se tudo o que tivéssemos de Shakespeare fossem os solilóquios 
de Hamlet, Falstaff, Otelo, Rei Lear e os sonetos. Seu legado é um conjunto de 
explorações, em forma poética, do que significa habitar a consciência humana... O que 
torna o pensamento e a poesia de Pessoa tão atraente não é que ele toma e desenvolve as 
formas e temas de Whitman e Emerson e nos retransmite nosso patrimônio de volta – 
embora isso seja maravilhoso –, mas porque nos poemas e prosa, ele critica a rejeição do 
século XX ao individualismo6 (p. s/n). 

 

A LSF tem sido uma teoria muito usada em investigações no campo da linguística 

literária, inaugurada em Halliday (1973) e explorada em Hasan (1989), Montgomery (1993) e 

Simpson (1993), e suas aplicações às abordagens textuais da tradução (cf. MUNDAY, 2001) que 

privilegiam o texto literário (por exemplo, BUENO, 2005; PAGANO, 2008). Em termos sociais, 

ao tentar explicar a estrutura e os fenômenos linguísticos levando em conta o papel que a língua 

desempenha em nossas vidas, a LSF se configura em uma abordagem valiosa por nos 

proporcionar uma melhor compreensão sobre a natureza e o uso da linguagem em geral; um 

exemplo disso está justamente no entendimento do texto literário como uma das formas de 

constituição de realidades de mundo (ficcional). Esse sistema, projetado para levar em conta a 

natureza dos padrões internos, semânticos e sintáticos da língua, é bastante sugestivo aos estudos 

                                                           
6 Nossa tradução de “Pessoa would be Shakespeare if all that we had of Shakespeare were the soliloquies of Hamlet, Falstaff, 
Othello and Lear and the sonnets. His legacy is a set of explorations, in poetic form, of what it means to inhabit a human 
consciousness… What makes Pessoa’s thought and poetry compelling is not that he picks up and develops the forms and themes 
of Whitman and Emerson and retransmits our patrimony back to us – though this would be marvelous – but because in the poems 
and prose he has passed a judgment upon the twentieth-century rejection of individualism”. 
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literários, porque representa uma caracterização geral das funções semânticas do sistema 

linguístico peculiar a esse tipo de texto (cf. HALLIDAY, 1973).  

Entender a representação linguística nos poemas a serem analisados e em suas respectivas 

traduções, bem como as mudanças ocorridas nelas, pode trazer importantes contribuições aos 

estudos literários e tradutórios, pois, segundo Rodrigues-Júnior (2006b), a LSF é uma ferramenta 

“bastante útil para mapear os elementos linguísticos dos originais e seus equivalentes nas 

traduções, a fim de interligá-los a contextos de cultura mais amplos, por meio dos registros aos 

quais estejam vinculados” (p. 61). Este pesquisador esclarece ainda que os discursos 

representados no texto traduzido deixam a cultura do texto original e se reposicionam na cultura 

receptora, de maneira a formar um discurso híbrido que proporcione mudanças sociais e culturais 

na cultura de chegada. Por esta razão, nos interessa comparar original e tradução, a fim de trazer 

à tona possíveis mudanças e saliências em ambos os textos.  

Em suporte à análise tradutória, Halliday (2001) também nos fala da relevância de se 

analisar a função do conteúdo ideacional na formação discursiva de realidades políticas, sociais e 

culturais relacionadas tanto à cultura de chegada quanto de partida. Essa mesma ideia foi 

ratificada por Vasconcellos (1997), também citada por Rodrigues-Júnior (2006b, p. 58), quando 

afirma ser necessária uma abordagem linguística tradutória que vá além do texto, “que se 

preocupe com a constituição de significados expressos no texto e sua relação com os contextos 

social, cultural e político mais amplos nos quais se insere o texto sob análise”. Ou seja, como 

afirma Halliday (2001) (apud RODRIGUES-JUNIOR, 2006b, p. 59): “são nos registros das duas 

culturas que se encontram as partes do sistema (cultural) que lidam com a constituição da 

experiência humana por meio das relações sociais para a criação do discurso (itálicos no 

original).  
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 Além disso, comparar o original com a tradução nos permite esclarecer aspectos 

interessantes das textualizações em ambas as línguas, como afirma Pagano (2008). Para esta 

autora, a análise tradutória, com base na LSF, apresenta referenciais teóricos adequados a este 

campo de estudo, pois a tradução é uma “textualização afiliada a uma prática discursiva inserida, 

por sua vez, em práticas sociais” (p. 281). É, portanto, imprescindível que este tipo de 

investigação se multiplique para que observações mais sólidas e abrangentes sejam feitas no 

tocante a textualizações de gêneros e tipos de discurso específicos.  

 

1.1. Objetivos  

 

Para tanto, nosso objetivo geral é o de investigar, a partir da metafunção ideacional da 

linguagem, especificamente o sistema de transitividade, informada pela teoria sistêmico-

funcional hallidayana, como o heterônimo Álvaro de Campos foi representado linguisticamente 

na tradução de Richard Zenith, a partir de uma análise comparativa entre os poemas traduzidos e 

seus respectivos originais. Os objetivos específicos são: i) mapear os elementos de transitividade 

nos poemas originais e traduzidos; ii) identificar se houve mudanças nas escolhas de processo, 

participante e circunstância e, portanto, nos significados ideacionais em relação aos originais; iii) 

discutir como se deu a representação ficcional de Álvaro de Campos na tradução, em comparação 

com o original, a partir das escolhas léxico-gramaticais de transitividade do tradutor, enfocando 

as possíveis mudanças de escolhas de processo, participante e circunstância.  

 



 

18 
 

1.2. Corpus 

 

O corpus é delimitado pelos trinta e três (33) poemas7, do heterônimo pessoano Álvaro de 

Campos, que foram traduzidos por Richard Zenith (1998), cujos originais foram editados e 

organizados por Teresa Rita Lopes (2007) – uma das maiores especialistas em Fernando Pessoa 

nos dias atuais, que se dedica principalmente à divulgação da parte inédita de sua obra. Faz-se 

necessário mencionar que o tradutor, Richard Zenith, tem recebido notório reconhecimento por 

seus trabalhos, tendo sido o vencedor do Morton Harold Landon Awards de 2006, pela Academy 

of American Poets8, prêmio que é concedido anualmente a tradutores norte-americanos que 

tenham publicado exímias traduções de poetas estrangeiros.  

Richard Zenith se tornou um grande pesquisador de Pessoa, adicionando uma voz 

importante para a poesia mundial através do sucesso e habilidade de seu verso inglês. Nascido em 

Washington DC, Zenith vive em Lisboa, onde trabalha como escritor, tradutor e pesquisador dos 

arquivos de Fernando Pessoa. Sua tradução Fernando Pessoa & Co. - Selected Poems (Grove 

Press, 1998) venceu o Pen Awards 1999, publicando em seguida The Selected Prose of Fernando 

Pessoa (Grove Press, 2001). Nesse mesmo ano, publicou também uma nova tradução de Pessoa, 

The Book of Disquiet (Penguin), que ganhou, em 2002, o Prêmio de Tradução Calouste 

Gulbenkian no Reino Unido9.  

Vale ressaltar que os poemas em português são de domínio público e estão disponíveis em 

vários sítios eletrônicos; e os poemas traduzidos foram copiados a partir da obra citada: Zenith 

                                                           
7 O recorte desta pesquisa foi feito segundo o número de poemas que foram traduzidos por Richard Zenith (1998), dispersos em 
diferentes épocas da vida de Pessoa. 
8 Estes prêmios constam tanto no sítio eletrônico de notícias da Universidade de Princeton, quanto em www.poets.org, ambos 
acessados em Setembro de 2012.  
9 Essas informações sobre o tradutor foram obtidas nos sítios eletrônicos do Portuguese American Journal (http://portuguese-
american-journal.com/translator-richard-zenith-awarded-2012-pessoa-prize-portugal/) e do Instituto de Estudos do Modernismo 
(http://www.fcsh.unl.pt/iemodernismo/richard%20zenith.htm), ambos acessados em Setembro de 2012.  

http://www.poets.org/
http://portuguese-american-journal.com/translator-richard-zenith-awarded-2012-pessoa-prize-portugal/
http://portuguese-american-journal.com/translator-richard-zenith-awarded-2012-pessoa-prize-portugal/
http://www.fcsh.unl.pt/iemodernismo/richard%20zenith.htm
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(1998). Essa ação é resguardada, no âmbito acadêmico, pela Lei de Direitos Autorais, Artigo 46, 

Lei 9.610/1998, que trata das reproduções de obras autorais.  

 

1.2.1. Fases Literárias 

 

A obra de Álvaro de Campos foi dividida, por Teresa Rita Lopes (2010), em duas 

épocas10: a primeira, que compreende os anos de 1913 e 1914, intitulada O Poeta Decadente, é a 

fase em que ele “se nutria de cultura francesa [...] e se exprimia num verso ainda obediente ao 

metro e à rima, embora com voluntárias e displicentes dissonâncias” (LOPES, 2010, p. 21). 

Dessa fase, que chamaremos Época I, há dois poemas traduzidos por Zenith. A segunda época, 

que chamaremos de Época II, foi dividida em quatro fases, a do Engenheiro Sensacionista, 

denominada aqui de Fase I, que é, a princípio, a fase das grandes odes e compreende o período 

entre 1914 e 1922; desta fase há três poemas traduzidos. Em seguida, de 1923 a 1930, vem a fase 

do Engenheiro Metafísico, ou Fase II, que, segundo Lopes (2010, p.22), apresenta um Campos 

“já incapaz de se atordoar com o lá-fora da vida, às voltas na cama da sua insônia de ser”. Dos 

poemas traduzidos por Zenith (1998), a maioria encontra-se nesta fase, que são dezesseis ao todo. 

A última fase, a do Engenheiro Aposentado, ou Fase III, que vai de 1931 a 1935, vemos um 

Campos mais velho, mais cansado e desencantado (LOPES, 2010), da qual temos 10 poemas. 

Finalmente, da fase que Lopes (2010) chama de Post Scriptum, Fase IV, temos dois poemas. Esta 

fase é composta pelos poemas que Pessoa escreveu depois da suposta morte de Campos, mas por 

terem sido escritos com a mesma voz do heterônimo, são a ele atribuídos; a esse respeito, Lopes 

                                                           
10 Para uma visão geral das fases de Álvaro de Campos e a relação dos poemas que são analisados neste estudo, 
apresentamos uma tabela ao fim desta seção.  
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(2010, p.42) pondera: “Mas o fim real da vida de Pessoa só ocorrerá nove meses depois, durante 

os quais não pôde, afinal, passar sem Campos – essa máscara tão companheira da sua vera cara”.  

As traduções11 aqui analisadas fazem parte de uma obra maior, intitulada Fernando Pessoa 

& Co., que teve, inicialmente, como público alvo os Estados Unidos, país onde foi publicada pela 

primeira vez, aproximadamente 85 anos após a escrita original do primeiro poema. Nessa mesma 

década nos EUA, vários prêmios de literatura, cinema e artes foram conferidos a autores 

estrangeiros, como um movimento pela valorização da literatura de outros países retextualizada 

em língua inglesa, dentre eles Richard Zenith, que recebeu o prêmio Pen Awards, pela tradução 

de Pessoa.  

O corpus desta pesquisa compreende, ao todo, 33 poemas, cujos títulos estão dispostos na 

tabela abaixo, segundo a época em que foram escritos. Como apresentaremos apenas a análise 

qualitativa das mudanças que foram encontradas nos processos – e entendemos a necessidade de 

se ler cada poema na íntegra para que o leitor tenha uma visão geral da tradução – transcrevemos 

integralmente todos os poemas, paralelamente às suas respectivas traduções, nos anexos desta 

dissertação. Para facilitar a consulta, o título de cada poema, com seu respectivo número de 

página, encontra-se sob a seção “Anexos”, no Sumário.  

 

1.2.2. Tabela: Divisão do Corpus por Fases Literárias  

 

Poemas de Álvaro de Campos, traduzidos por Richard Zenith,  

dispostos por fase literária. 

Fases Anexo Título 

                                                           
11 Para os poemas em português, veja Lopes (2010), e para as traduções, Zenith (1998).  
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Época I 

O poeta decadente 

(1913-1914) 

1 
Quando olho para mim, não me percebo 

I study myself but I can’t perceive 

2 
Olha, Daisy, quando eu morrer tu hás-de 

Listen, Daisy. When I die, although 

 

Época II 

Fase I 

O Engenheiro 
Sensacionista 

(1914-1922) 

3 
A passagem das horas 

Time’s Passage 

4 
Ah, os primeiros minutos nos cafés de novas cidades! 

Ah, the first minutes in cafés of new cities 

5 
Foi numa das minhas viagens 

It was on one of my voyages 

 

 

Época II 

Fase II 

 

 

O Engenheiro 
Metafísico 

(1923-1930) 

6 
Paragem Zona 

Street Car Stop 

7 
Tabacaria  

The Tobacco Shop 

8 
Mas não é só o cadáver 

But it’s not just the cadaver 

9 
Apostila 

A note in the margin 

10 
Adiamento 

Deferral 

11 
Às vezes medito 

Sometimes I meditate 

12 
Ah a frescura na face de não cumprir um dever! 

Ah, the freshness in the face of leaving a task undone 

13 
Bem sei que tudo é natural 

Yes, I know it’s all quite natural 
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14 
P-Há 

Pop 

15 
Passo na noite da rua suburbana 

I walk in the night of the suburban street 

16 
Encostei-me para trás na cadeira do convés e fechei os 

olhos 

I leaned back in the deck chair and closed my eyes 

17 
Aniversário  

Birthday 

18 
Gostava de gostar de gostar 

I’d like to be able to like liking 

19 
Não! Só quero a liberdade 

No! All I want is freedom 

20 
Ora até que enfim..., perfeitamente... 

At long last..., no doubt about it… 

21 
Começo a conhecer-me. Não existo 

I’m beginning to know myself. I don’t exist. 

 

Época II 

Fase III 

 

O Engenheiro 
Aposentado 

(1931-1935) 

 

22 
Realidade 

Reality 

23 
Faze as malas para parte nenhuma 

Pack your bags for Nowhere at All 

24 
Esta velha angústia 

This old anguish 

25 
Saí do comboio 

I got off the train 

26 
Dobrada à moda do Porto 

Oporto-Style Tripe 
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27 
Na véspera de não partir nunca 

On the eve of never departing 

28 
Símbolos, estou farto de símbolos 

Symbols? I’m sick of symbols 

29 
Os antigos invocavam as musas 

The ancients invoked the Muses 

30 
Sem impaciência 

Impassively 

31 
Não sei se os astros mandam neste mundo 

I don’t know if the stars rule the world 

 

Fase IV 

POST-SCRIPTUM 

32 
Não estou pensando em nada 

I’ve been thinking about nothing at all 

33 
Todas as cartas de amor são 

All love letters are 
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CAPÍTULO 2: A LSF E AS ABORDAGENS TEXTUAIS DA TRADUÇÃO 
 

As abordagens textuais da tradução, de que falaremos neste capítulo, apresentam uma 

interface com a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday, doravante denominada LSF. 

Passemos, portanto, a uma breve descrição dessa teoria, com foco nos aspectos que utilizaremos 

para a execução das análises.  

A LSF é um modelo de descrição e análise linguística funcional desenvolvido por M. A. 

K. Halliday (1978). Este modelo é sistêmico porque vê a língua como uma rede de sistemas de 

opções que os usuários da língua fazem para construir significado, e é funcional porque reflete a 

natureza multidimensional da experiência humana e busca explicar as implicações comunicativas 

dessas escolhas dentro de um desses sistemas.  

Para Halliday, a linguagem está dividida em três estratos: Semântico, Fonológico, e 

Léxico-gramatical. Este último é a combinação da estrutura da língua (gramática) com suas 

palavras ou vocabulário (léxico). A língua possui recursos para interpretar a experiência humana: 

metafunção ideacional; bem como recursos para agir nas diversas e complexas relações sociais: 

metafunção interpessoal; e recursos para permitir que esses dois tipos de significados se reúnam 

em um texto coerente e coeso: metafunção textual. Cada sistema gramatical proposto por 

Halliday está relacionado a uma metafunção: o sistema de tipos de processos está relacionado à 

expressão de significados experienciais; o sistema de relações está vinculado à expressão de 

significados interpessoais; e o de tema-rema e coesão à expressão de significados textuais.  

Como o foco desta pesquisa está na construção das representações linguísticas de Álvaro 

de Campos, interessa-nos apenas a metafunção ideacional, mais especificamente seu 

componente experiencial, por meio do qual construímos linguisticamente nossas realidades de 
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mundo, como afirma Halliday & Matthiessen (2004, p. 29): “a língua materializa, em sua 

constituição, lances da experiência humana”12, i.e., a primeira possibilita a formação da segunda. 

Através do componente experiencial, podemos analisar os recursos gramaticais envolvidos na 

interpretação das experiências de mundo do falante/escritor registrados em cada oração. Como a 

metafunção ideacional também reflete o valor contextual de Campo (variável do Registro), ou 

seja, a natureza do processo social em que a língua está implicada, ela nos permite investigar as 

escolhas feitas no sistema de Transitividade, também denominada gramática da experiência. 

Segundo Pagano & Vasconcellos (2005), um dos sistemas que podemos usar para dar forma à 

realidade é a linguagem, que é tida como uma dentre as diversas realizações do sistema 

semiótico; ao focarmos uma análise textual no nível da oração, é-nos possível refletir sobre a 

natureza da estrutura do discurso.  

A transitividade, orientada pela perspectiva sistêmico-funcional (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004), nos permite analisar os tipos de processo, de participantes e de 

circunstâncias em cada oração. Os processos são representados pelos grupos verbais das orações 

e os participantes são representados pelos grupos nominais, sendo, então, aqueles que participam 

diretamente do processo. As circunstâncias são materializadas nos grupos adverbiais ou 

sintagmas preposicionados, que se referem ao lugar de um evento no tempo e espaço, seu modo, 

ou sua causa, e nos dão noções de ‘quando, onde, como e por quê’ algo acontece. 

Apresentaremos exemplos de cada uma dessas categorias no capítulo de metodologia.  

A transitividade pode assim nos munir de ferramentas que nos auxiliem a descortinar 

sentidos subjacentes ao texto. Um exemplo da aplicação do sistema de transitividade à análise do 

texto literário é o trabalho de Halliday (1973), no qual ele investiga, com o fim de compreender 

as experiências de mundo dos personagens, a obra The Inheritors, de William Golding, publicada 
                                                           
12 Nossa tradução de “language provides a theory of human experience”.  
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em 1955. O romance é uma reconstrução imaginária da vida de uma tribo de Neandertais prestes 

a entrar em extinção, narrada sob o ponto de vista do personagem principal: o neandertalense 

Lok. Ao cabo de sua análise, Halliday conclui que a transitividade é realmente a pedra angular da 

organização semântica da experiência que acontece no romance, pois trata da interpretação da 

experiência de mundo de um homem, do entendimento de seus processos e da sua própria 

participação neles (HALLIDAY, 1973).  

Utilizando igualmente o sistema de transitividade, Hasan (1989) nos apresenta um estudo 

pormenorizado do poema de Les Murray, Widower in the country. A autora confirma a 

interpretação literária que se tem do poema, explicando o porquê de tais representações, indo 

mais além ao trazer à tona um sentido mais latente e mais profundo do poema. Por meio da 

análise oracional, Hasan nos mostra que, apesar do widower (viúvo) estar inscrito em processos 

essencialmente agenciais, suas ações denotam simplesmente um assistir, dormir, sentar, ir etc., 

nada que realmente afete outros participantes. Esse aspecto nos dá a ideia de que, na verdade, 

nada acontece, que as ações narradas não fazem diferença alguma, que o “poema é um catálogo 

dos desideratos de uma vaga existência”13 (p. 47). 

Semelhantemente, Montgomery (1993) utiliza a LSF ao analisar personagens no discurso 

literário. Para este teórico, a transitividade, enquanto domínio de escolha linguística, está 

fortemente ligada à construção do personagem, que se dá através dos processos relacionais que, 

por sua vez, conferem atributos a cada participante da oração. O conjunto de significados que é 

modelado no sistema de transitividade combina função e processo, tornando possível reintegrar 

linguisticamente a noção de personagem com a noção de evento: em outras palavras, expressam o 

papel que os personagens assumem por meio de suas relações, ações, falas e pensamentos.  

                                                           
13 Nossa tradução de “The poem is a catalogue of the desiderata of a bare existence.” 
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Montgomery explica ainda que “uma fonte importante de orientações textuais para a 

constituição do personagem reside nas escolhas de transitividade em que os personagens são 

inscritos” e “essas escolhas em conjunto ajudam a guiar o leitor na atribuição de papéis actanciais 

subjacentes” (p.141). Isso é demonstrado em sua análise do conto The Revolutionist, de 

Hemingway, que apresenta um personagem – paradoxalmente ao que o título sugere – nada 

revolucionário. O protagonista sofre a ação de outros o tempo todo. Através da análise das 

representações de mundo do personagem, Montgomery observa que pouco mais de um terço dos 

processos em que figura o revolucionário, este se apresenta em papéis passivos em vez de ativos. 

E mesmo quando o revolucionário se inscreve no papel de agente, a ação não está associada a 

“entidade afetada” alguma, ou tal entidade é inanimada ou inumana (p.138). O personagem é 

também circunscrito mais frequentemente no papel de “dizente” e, proporcionalmente, no papel 

de “experienciador”, portanto, o quadro geral que se tem é um revolucionário mais intransitivo 

que transitivo.  

Quanto à articulação da teoria hallidayana com os estudos da tradução, tomamos por base 

os trabalhos de estudiosos como Baker, House, Munday, Pagano e Rodrigues-Júnior, que 

desenvolveram métodos e modelos para analisar e comparar originais e traduções com foco no 

sistema de transitividade mencionado acima.  

Baker, em sua obra de 1992, “In Other Words”, no contexto da LSF, discute problemas 

típicos da tarefa tradutória em vários níveis, começando do mais simples até o mais complexo. 

Ela discute a equivalência no nível da palavra e os possíveis problemas da falta de equivalência; 

descrevendo os tipos de não-equivalência, a autora nos apresenta uma gama de estratégias para 

lidar com cada uma. As combinações de palavras e frases são analisadas, levando-se em conta 

padrões de colocação previamente estabelecidos. Baker demonstra que os recursos lexicais da 
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língua influenciam em grande escala o que pode ser dito e de que modo pode ser dito; sendo 

assim, a experiência do usuário da língua é construída através de sua estrutura lexical, de seu 

conjunto de palavras e expressões, e de seus padrões convencionais de colocação.  

A equivalência gramatical também entra em foco, pois Baker observa que, no nível 

textual, a disposição linear de elementos linguísticos tem função importante na organização da 

mensagem proposta. A coesão textual, ou seja, a relação entre gramática e léxico, é responsável 

pelas ligações entre as diferentes partes do texto, bem como dos problemas que o tradutor 

enfrenta neste aspecto e as possíveis estratégias para resolvê-los. Baker também aborda a questão 

da equivalência pragmática, observando como os textos são usados em situações comunicativas 

que envolvem variantes, tais como escritor, leitor e contexto cultural, e como estas situações 

comunicativas são interpretadas dentro de seu contexto. Em suma, sua obra, nas palavras de 

Pagano e Vasconcellos (2005:190), tornou-se “um marco na consolidação das abordagens 

linguísticas da tradução” através da integração da perspectiva do discurso aos estudos tradutórios.  

Já a pesquisadora House (2001) nos traz uma abordagem teórica para avaliações 

qualitativas de traduções através de um modelo pragmático-funcional, então por ela revisado e 

colocado à prova em uma análise detalhada de uma tradução alemã de um conto infantil, escrito 

originalmente em língua inglesa. Baseado em vários autores, mas principalmente na teoria 

sistêmico-funcional hallidayana, o modelo revisado apresenta três níveis: (i) Linguagem / Texto; 

(ii) Gênero; e (iii) Registro. Este último, foco do modelo de House (2001), divide-se em Campo 

(Field), Modo (Mode) e Relações (Tenor), e é responsável pelas conexões entre texto e contexto. 

O Campo se refere ao tema e à atividade social; as Relações, à atitude social, à natureza dos 

participantes e a suas interações sociais hierarquicamente constituídas; e o Modo se refere ao 

canal, isto é, se o texto é falado ou escrito, e se permite participação entre escritor e leitor. Nos 
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termos da gramática tradicional, Munday (2001, p. 91) explicita o que cada uma dessas variáveis 

analisa, a saber: (i) Campo: tipos de verbos, estrutura de voz passiva/ativa, participantes no 

processo etc.; (ii) Relações: verbos modais, advérbios e qualquer léxico avaliativo; (iii) Modo: 

ordem e estruturação dos elementos em uma oração, incluindo o uso de pronomes, elipse, 

colocação, repetição etc.  

O critério mais relevante para se avaliar uma tradução, segundo House (2001), é a relação 

de equivalência – em seu sentido funcional-pragmático – entre original e tradução. Essa relação é 

construída com base em uma condição: a de que a tradução se conecte tanto ao original, quanto 

às condições comunicativas do receptor. Em outras palavras, um original e uma tradução que 

apresentem equivalência pragmática e semântica serão também equivalentes em termos de 

função. A equivalência funcional, citada pela autora e baseada na teoria hallidayana, é 

pragmaticamente definida como a utilização do texto em uma dada situação e contexto. E, 

portanto, a crítica tradutória deve se basear em dois componentes funcionais básicos, o 

ideacional, que se refere à análise, descrição e explicação linguística (propriamente 

fundamentadas em conhecimento científico), e o interpessoal, que se refere a julgamentos de 

valor, incluindo-se aí gostos pessoais e questões sociais e éticas.  

Como se vê, o modelo de House pauta-se eminentemente na LSF, com foco em 

avaliações tradutórias orientadas pelo Registro. Embora seja um modelo muito citado no campo 

dos Estudos da Tradução, a abordagem de House não será usada nesta pesquisa, pelo fato de não 

ser nosso interesse avaliar a tradução dos poemas pessoanos. No entanto, a presença desse 

modelo no referencial teórico desta dissertação justifica-se por sua importância nas abordagens 

textuais da tradução e, sobretudo, por ser de base sistêmico-funcional, teoria-chave desta 

pesquisa. 
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Pagano (2008), partindo do trabalho de Halliday (1973), explora o potencial da LSF em 

relação aos Estudos da Tradução, por meio de análise comparativa de duas traduções de The 

Inheritors, de William Golding, nas quais ela apresenta, através do estudo dos subsistemas das 

metafunções hallidayanas, observações pertinentes aos aspectos das construções que cada 

tradutor realizou. Tendo observado as diferenças no sistema de transitividade, a autora reafirma 

as reflexões de Halliday acerca da supremacia da metafunção ideacional sobre as demais no 

tocante à análise de traduções, pois esta metafunção possibilita a construção de uma identidade 

entre original e tradução. Pagano (2008), então, aponta a linguística sistêmica como teoria de 

base mais adequada a esse tipo de estudo, por possibilitar a análise da tradução como ela é, e não 

como deveria ser. Acrescenta, ainda, que o exame contrastivo entre textos originais e traduções se 

torna possível através da LSF, que nos permite “chegar a afirmações respaldadas em critérios 

específicos de análise sobre diferentes formas de construção de textos” (p. 271).  

Rodrigues-Júnior (2006a) apresenta os resultados de sua tese doutoral, em que analisa 

como personagens gays e suas realidades de mundo são representadas na coletânea de contos 

intitulada Stud e sua respectiva tradução para o português brasileiro, As Aventuras de Um Garoto 

de Programa. Este estudo mostrou como a realidade de mundo dos personagens é representada 

por partes de seus corpos nas relações sociais homossexuais em que se engajavam na conjuntura 

da década de 1960 nos Estados Unidos, e como a tradução foi retextualizada no Brasil na década 

de 1990. Através dessa pesquisa, Rodrigues-Júnior, além de abrir novas perspectivas de discussão 

sobre a representação homossexual no discurso literário, demonstra que a LSF é de grande valia 

para investigações linguístico discursivas de obras literárias em geral. 

Em outra pesquisa, Rodrigues-Júnior (2013) trata da relação heteronímica entre Fernando 

Pessoa e Álvaro de Campos, com o intuito de determinar a relação identitária entre ambos por 
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meio das escolhas ideacionais no poema Tabacaria e sua tradução The Tobacco Shop. Através das 

palavras “eu” e “mim”, em português, e “I”, “myself” e “me”, em inglês, Rodrigues-Júnior 

analisa, com auxílio do programa WordSmith Tools, as escolhas de transitividade que Campos fez 

para se autorrepresentar. O objetivo do estudo foi o de responder se Campos era realmente 

Pessoa, porém mais extrovertido, e como essa relação foi retextualizada na língua inglesa. As 

escolhas feitas pelo tradutor, aponta Rodrigues-Junior (2013, p. 222), “desnudam a imagem 

melancólica e inerte em que Álvaro de Campos insistia em permanecer”, pois, em todo o poema, 

Campos se revela mais como paciente de ações, o que lhe atribui um “caráter de passividade” nas 

ações que empreendia. Este pesquisador conclui que o heterônimo apresenta, em suas 

experiências de mundo incertas e desventuradas, não a extroversão esperada, mas a mesma 

tibieza e insegurança que acometiam o próprio Pessoa. No entanto, esclarece que essa “relação 

(auto)biográfica, ao contrário de ser direta e potencialmente explícita, é, de fato, sutil” (p. 227), 

sendo necessárias investigações mais extensas, de caráter contrastivo e em momentos análogos, 

entre as escritas do heterônimo (Campos) e do ortônimo (Pessoa).  

Bueno (2005), lançando mão do sistema de transitividade e da coesão, orientandos pela 

LSF, em conjunto com os princípios metodológicos da linguística de corpus e da teoria de 

criatividade lexical, analisa a rapsódia Macunaíma, de Mário de Andrade, e sua tradução. Apesar 

das representações de transitividade tanto do original quanto da tradução serem semelhantes, 

foram encontradas diferenças na textualização e na retextualização, o que aponta para a 

necessidade de se estender as análises processuais para além dos processos propriamente ditos e 

do sistema experiencial da função ideacional. A autora aponta também para a importância de se 

tentar relacionar essas diferenças a aspectos culturais de cada textualização. 
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Oliveira (2012), por sua vez, também utiliza o sistema de transitividade para descrever 

umas das mais importantes obras de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

traduzida para a língua inglesa em 1997, por Gregory Rabassa. Foram investigadas as 

representações de mundo inferidas a partir da voz do narrador, levando-se em consideração os 

tipos de processos e circunstâncias em que ele (narrador) participava. A pesquisadora concluiu 

que o perfil ideacional do narrador-personagem Brás Cubas se modifica na tradução, deixando de 

ser, nas palavras de Oliveira, “um sujeito ativo, reflexivo e falante (p. 7)” no original e se 

tornando um sujeito que, “basicamente, se relaciona com o mundo ao seu redor por meio de seus 

atributos”.  

E, por último, mas não menos importante, utilizaremos um aspecto da abordagem de 

Catford (1965), que, segundo Munday (2001:60), assemelha-se ao modelo linguístico de Halliday 

e Firthian no sentido de analisar funcionalmente a língua, com foco na comunicação e no 

contexto. Catford (1965) é de grande importância nos Estudos da Tradução, pois, segundo 

Munday (2001), traz para a tradução, de um modo sistemático, os avanços em linguística.  

De seu modelo, adotaremos o conceito de mudança (shift). Para que se entenda este 

conceito, faz-se necessário mencionar a correspondência formal, que consiste na correspondência 

das categorias entre uma língua e outra, ou entre a língua alvo e a língua fonte (como classes 

gramaticais, por exemplo). Quando essa correspondência diverge, temos, então, uma mudança. 

As mudanças são divididas em dois tipos: (i) mudança de nível, que consiste em uma 

modificação de um termo gramatical para um termo lexical de uma língua para outra; e (ii) 

mudança de categoria, que se subdivide em quatro: 1. Mudança estrutural, em que a língua 

fonte, ao ser traduzida, sofre uma modificação na estrutura gramatical da oração. 2. Mudança de 

classe, que é a mudança de classe gramatical da língua fonte para a língua alvo. 3. Mudança de 
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unidade, que se refere às modificações ocorridas nas unidades linguísticas, tais como, sentença, 

oração, grupo, palavra e morfema. 4. Mudança intra-sistema, que é quando a língua fonte, apesar 

de possuir um sistema parecido com o da língua alvo, terá seu sistema modificado na tradução, 

como, por exemplo, o uso de artigo definido em uma, indefinido em outra.  

Essas categorias serão utilizadas nas análises dos processos e circunstâncias que sofreram 

modificação, juntamente com o conceito de delicadeza (delicacy), de Halliday & Matthiessen 

(2004, p. 22-23), que expressa as nuances no continuum entre os extremos do eixo léxico-

gramatical: quanto mais lexicalizada for a expressão, mais “delicada” será a sua constituição 

linguística, uma vez que não precisa lançar mão de estruturas gramaticais para realizar 

linguisticamente o conteúdo semântico da mensagem. Um exemplo do corpus desta pesquisa 

mostra claramente a relação entre lexicalização e gramaticalização, formas de realização da 

“delicadeza” do significado potencial da língua, segundo Halliday & Matthiessen (2004, p. 46): 

 

Se ao menos  endoidecesse deveras!    

If at least I could be positively  crazy! 

 

No original, Campos realiza seu afã pela loucura por meio da realização do processo 

mental “endoidecesse”, ao passo que Zenith realizou o mesmo construto semântico por meio de 

uma maior complexidade estrutural da língua inglesa, nesse caso, o complexo verbal “could be 

(...) crazy”. Enquanto o processo mental “endoidecesse” lexicaliza, em si mesmo, o significado 

veiculado, a tradução de Zenith precisou lançar mão de uma estrutura gramatical mais complexa, 

de modo a se aproximar do conteúdo semântico do original. Segundo Halliday & Matthiessen 

(2004), “endoidecesse” é mais delicado, em termos sistêmicos, do que “could be (...) crazy”, por 

materializar, por assim dizer, o significado por meio de uma única escolha lexical, diferentemente 
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da tradução. Com base nessa discussão, essa perspectiva será utilizada apenas para os excertos, 

do presente corpus, que apresentem divergência nos tipos processuais. 

Tendo já falado sobre as teorias de base para esta pesquisa, e sobre o corpus, seu autor e 

tradutor, cabe-nos agora abordar a perspectiva da tradução poética no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: TRADUÇÃO POÉTICA  
 

A tradução poética é considerada, por muitos, uma das tarefas mais difíceis de serem 

realizadas no campo da tradução. Isso se dá porque a própria forma e estrutura do poema fazem 

parte da semântica que se constrói em cada verso, sendo que esse intricado conjunto de 

significados deve ser observado e respeitado para que se alcance maior equivalência com o 

original. Arrojo (1986) nos dá exemplos de poetas que não acreditam na traduzibilidade do texto 

poético, como Robert Frost (1874-1963), para quem a essência da poesia se perderia na tradução. 

A pesquisadora também cita o poeta italiano Giacomo Leopardi (1798-1837), que defende a 

intraduzibilidade do literário e do poético por considerar a imutabilidade da forma/conteúdo, 

responsáveis pela peculiaridade do poema. Para esse poeta, as ideias estão para as palavras de um 

poema, assim como a alma está para o corpo. Se a alma deixa o corpo, perde-se a vida.  

 Arrojo (1986), porém, defende uma visão não-essencialista14 da tradução, discordando, 

portanto, de teóricos como Tytler, Catford e Nida. A tradução é vista por ela como um processo 

de recriação, cuja ênfase está na recepção do texto traduzido e nas situações em que o tradutor se 

encontra durante o processo tradutório, ou seja, “escrever e traduzir são operações gêmeas” 

(PAZ, 1971, apud ARROJO, 1986, p. 77). Assim, desconstruindo os preconceitos em relação à 

tradução poética, ela se posiciona da seguinte maneira: 

 
“Isso não significa, entretanto, que a tradução desses textos seja simples ou fácil. Quando 
equiparamos a tradução ou a leitura de um poema à sua criação, fica claro que exigimos de seu 
leitor ou tradutor uma sensibilidade e um talento semelhantes aos que tradicionalmente se exigem 
dos poetas”. (p. 36) 

 

                                                           
14 Na visão essencialista, o texto-fonte, ao ser traduzido para a língua-alvo, deve encontrar um equivalente direto e perfeito. O 
tradutor, portanto, tem a tarefa de evitar impor à tradução quaisquer de seus valores culturais e ideológicos, de modo a alcançar os 
verdadeiros significados propostos no original. 
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 Não existe, portanto, uma leitura única de um texto, tampouco uma única interpretação 

válida, e, segundo Laranjeira (2003), a tradução do poema é possível se aceitarmos esta tradução 

como a escrita de uma das possíveis leituras do poema. Para Arrojo (1986), o tradutor será 

sempre fiel à sua leitura, à sua concepção de tradução, aos objetivos da tradução e aos seus 

próprios. A tradução é, pois, temporal, “mortal”, principalmente quando levamos em 

consideração o conceito de texto-palimpsesto: “o texto que se apaga, em cada comunidade 

cultural e em cada época, [e] passa a dar lugar à outra escritura (ou interpretação, ou leitura, ou 

tradução) do ‘mesmo’ original” (p. 80) (aspas simples da autora).  

Contudo, o tradutor não se apaga, não se anula, pois, como ressalta Laranjeira (2003, p. 

36), a tarefa do tradutor é um “processo de inutrição, um refazer-se do poema, autônomo, na 

língua-cultura de chegada” (LARANJEIRA, 2003, p. 40). E, ao lançar mão desse conceito de 

tradutor como (re)produtor, é indispensável que o estilo do texto-fonte não se perca, pois a “obra 

literária consagra-se também em função dos procedimentos estilísticos de um autor”; de outra 

sorte, a obra se descaracterizaria, trazendo prejuízos ao original  (DOMINGOS, 2009, p. 155). O 

tradutor deve entender que a linguagem poética é outra, é uma linguagem que não se importa com 

as regras gramaticais ou discursivas: cria-se outro sistema, em nível semântico superior para 

expressar os sentidos que são construídos no poema (LARANJEIRA, 2003, p. 53).  

Portanto, a gramática normativa e prescritiva não é suficiente para dar conta dessa 

linguagem que se dispõe de formas tão peculiares. É preciso, ao contrário, embasar as discussões 

numa gramática que valorize os aspectos funcionais da linguagem, como é o caso desta pesquisa, 

em especial quando se trata de mapear as diferenças de escolhas léxico-gramaticais em um 

contexto comparativista, cuja orientação seja realizar linguisticamente na língua-alvo as marcas 
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poéticas presentes na obra original, sem, contudo, desvalorizar os traços semânticos peculiares a 

cada língua envolvida nesse processo.   
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA  

O corpus desta pesquisa é composto pelos poemas de Álvaro de Campos que foram 

traduzidos por Richard Zenith (1998), i.e. trinta e três poemas, dispersos em diferentes épocas da 

vida de Pessoa, e seus respectivos originais. Estes foram retirados, principalmente, de sítios 

eletrônicos, tendo sido conferidos com os poemas organizados e publicados por Lopes (2007), e 

os poemas traduzidos foram copiados da obra de Zenith (1998).  

A categorização dos elementos oracionais adotada para a análise desses poemas consistiu, 

primeiramente, na identificação dos processos, que é o que marca a experiência de mundo através 

do grupo verbal da oração, também denominados eventos, cujo participante principal fosse 

Álvaro de Campos, que desempenharia possivelmente os papéis de Ator, Experienciador, 

Portador, Comportante, Dizente ou Existente, na primeira pessoa do singular; ou seja, o “eu (I)” 

e “o mim (me)”, que representam linguisticamente o participante, nesse caso, o próprio Campos, 

envolvido nas ações, comportamentos, percepções, gostos, atributos e falas desse heterônimo.  

Após esta identificação, a classificação dos processos foi feita. De acordo com Halliday & 

Matthiessen (2004), o processo é expresso pelo grupo verbal de uma oração, os participantes 

envolvidos neste processo são os sujeitos, e os objetos são geralmente representados por 

sintagmas nominais. Então, passamos à classificação das circunstâncias, que são associadas ao 

processo e são compostas basicamente por locuções adverbiais ou prepositivas, e nos ajudam a 

entender o sentido do espaço semântico que vai sendo construído por esses elementos 

circunstanciais.  

Em seguida, cada oração classificada foi posta em paralelo com sua respectiva oração no 

original; vale ressaltar, no entanto, que ambas as classificações (original e tradução) foram feitas 

separadamente, a fim de que não houvesse influência da análise de uma língua para a outra. Uma 
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vez concluída a classificação dos processos, cujos participantes incluíssem Álvaro de Campos 

(“eu” lírico), outro recorte foi feito: o foco para uma análise tradutória mais aprofundada passou a 

ser aqueles processos que apresentavam diferenças entre suas categorias gramaticais, 

considerando-se também o conceito de mudança de Catford (1965), que se expande, na proposta 

desta pesquisa, do conceito de “mudança-classe gramatical” para o de “mudança-ideacional”, i.e. 

mudanças nos níveis da ideação (processos, participantes, circunstâncias e expansões). Este 

recorte, com foco nas divergências do sistema transitivo e na mudança proposta por Catford 

(1965), resultou em vinte e um excertos que são apresentados e analisados no capítulo cinco desta 

dissertação.  

Para exemplificar a análise feita, apresentamos, na próxima seção, um excerto de cada 

tipo de processo e de circunstância, conforme a teoria de Halliday & Matthiessen (2004), e como 

tal classificação foi feita com base no sistema de transitividade elucidado anteriormente.  

 

 

4.1. Tipos de Processo  

 

O Processo Material diz respeito às nossas experiências concretas no mundo. É realizado 

através de verbos que expressam ações, como mostra o excerto (i) retirado de “A Tabacaria” e de 

“The Tobacco Shop”, respectivamente. Em (2), o Processo Material é representado pelos verbos 

fui/went, enquanto (1) – embora elíptico no português – representa o Ator do evento que, por sua 

vez, simboliza Álvaro de Campos. Os itens (3) e (4) são as partes da oração que representam as 

Circunstâncias, as quais serão analisadas somente quando tiverem relação direta com o Eu lírico e 

serão explicadas e exemplificadas na próxima seção:  
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 Fui até ao campo com grandes propósitos 

I went to the country with big plans 

(1) (2) (3) (4) 

 
 

No próximo excerto apresentamos o Processo Mental (3), que diz respeito às 

experiências que temos no mundo da nossa própria consciência, codificando o mundo interior da 

cognição, da percepção e dos desejos. Neste tipo de processo, o participante é chamado de 

Experienciador (1):  

 

Eu que não sei o que sou? 

I who don’t know What I am? 

(1) (2) (3) (4) 

 

No excerto (iii), temos um exemplo de Processo Relacional (2), no qual Álvaro de 

Campos figura como Portador (1), e cuja identificação ou característica é representada pelo 

Atributo (3). Este tipo de processo tem como função principal relacionar o participante à sua 

identidade ou descrição: 

 

 Não sou nada. 

I’ m nothing. 

(1) (2) (3) 

                                

O Processo Comportamental (2) decodifica tanto um comportamento fisiológico quanto 

psicológico, ficando entremeio aos processos material e mental. No exemplo a seguir, o item (1) 
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representa o comportamento do dono da Tabacaria, caracterizando-o, assim, como o 

Comportante do processo (1).  

 

e o Dono da Tabacaria  sorriu. 

and the Owner of the Tobacco Shop smiles. 

(1) (2) 

   

Este próximo excerto traz um exemplo de Processo Verbal em (2), no qual (1) representa 

o Dizente e (3) a Verbiagem, cuja função é a de realizar o conteúdo semântico do dizer:  

  

Acenou-me adeus,             gritei-lhe  Adeus ó Esteves! 

He waved hello,        I          shout back   "Hello, Esteves! 

 (1)                (2) (3) 

 

Neste último excerto, retirado do poema Paragem Zona (Street Car Stop), o tipo 

processual (3), apesar de ser Material no verso original, torna-se um Processo Existencial na 

tradução. Assim, o termo (4) deixa de ser Ator, e passa a Existente.  

 

 

 

 

 

 

 

       E agora aparece o eléctrico — [...] 

And  there’s the streetcar,[...] 

(1) (2) (3) (4) 
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4.2. Tipos de Circunstância 

Quanto às circunstâncias da teoria hallidayana, há três perspectivas: na primeira (i), em 

relação ao sentido, utiliza-se a expressão ‘circunstâncias associadas com’ ou ‘presentes no 

processo’, que se refere ao lugar de um evento no tempo e espaço, seu modo, ou sua causa; e 

também às noções de ‘quando, onde, como e por que’ algo acontece.  

Na segunda perspectiva (ii), enquanto os participantes funcionam no modo gramatical 

como Sujeito ou Complemento, as circunstâncias se projetam nos Adjuntos; em outras palavras, 

as circunstâncias não têm o potencial de se tornarem Sujeitos, de assumir o controle da 

responsabilidade modal.  

Na terceira perspectiva (iii), as circunstâncias são tipicamente vistas não como grupos 

nominais, mas como grupos adverbiais ou, na maioria dos casos, como sintagmas 

preposicionados, pois grande parte dos grupos adverbiais são confinados aos advérbios de Modo. 

Se pensarmos em “circunstanciação’ como um conceito geral, no contexto da interpretação global 

da transitividade como a gramática da experiência, poderemos entender o sentido do espaço 

semântico que vai sendo construído por esses elementos circunstanciais. Um modo de se fazer 

isso é relacionar as circunstâncias ao processo.  

Entendemos ‘circunstância’ como um processo inferior, secundário ao processo principal, 

mas um processo que incorpora algumas características de processos do tipo relacional ou verbal, 

e que apresenta outra entidade como participante indireto na oração. A seguir, apresentamos os 

tipos de circunstâncias e seus respectivos exemplos retirados do corpus desta pesquisa.  
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4.2.1. Intensidade 

Sob a categoria Intensidade, há três tipos de circunstâncias: o primeiro é de Extensão, 

que, por sua vez, subdivide-se em três categorias:  

(i) distância, que responde à pergunta “Qual a distância?”, em destaque no verso abaixo:  

Irei p'ra longe, p'ra longe! P'ra longe, ó barco sem causa, 

I’ll go far, far away! Far away, O boat without cause, 

(ii) Duração, que responde à pergunta “Quanto tempo?”:  

Desde que comecei a escrever passaram cinco minutos. 

Five minutes have gone by since I started writing. 

E (iii) frequência, que responde às perguntas “Quantas vezes?” ou “Com que frequência”: 

É raro eu rimar, 

I rarely rhyme, 

A estrutura típica é formada por um grupo nominal mais um quantificador, tanto definido 

(ex. cinco dias) quanto indefinido (ex. bem longe, muitos quilômetros), que ocorre com ou sem 

preposição.  

 O segundo tipo, que é de Localização, se subdivide em dois: (i) lugar (Onde?) ou (ii) 

tempo (Quando?). As estruturas típicas de Localização são um grupo adverbial ou uma frase 

preposicionada. No exemplo a seguir, temos uma circunstância de lugar:  

 

Não sinto em sociedade por quotas, 

And I’m unable to feel in jointly held society. 

E uma de tempo: 
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Conheceram-me logo  por quem não era 

And was immediately taken for someone I wasn’t 

 O terceiro tipo, Modo, interpreta como o processo é realizado, podendo ser classificada 

em:  

(i) meio (através de, por meio de): 

Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 

As if by a divine instinct, Esteves turned around and sees me. 

 

(ii) qualidade (de modo + qualidade, ex.: de modo digno), que, no excerto abaixo, deixa de ser 

circunstância na tradução, tornando-se um atributo do participante “sensations”:  

As sensações que a meu pesar concebo 

These hapless sensations I conceive 

(iii) comparação (semelhantemente, diferentemente): 

Amei e odiei como toda a gente, 

I’ve loved and hated like everyone else, 

(iv) gradação (possivelmente, provavelmente, talvez): 

Se ao menos endoidecesse deveras! 

If at least I could be positively crazy! 

 Meio e Comparação tendem a ser realizadas por frases preposicionadas, enquanto 

Qualidade e Gradação, por grupos adverbiais.  
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O quarto tipo, Causa, pode ser divido em três:  

(i) razão (devido a, como resultado de), que ocorre apenas no verso original a seguir, pois, ao ser 

traduzida, a circunstância torna-se uma expansão, e as expansões serão exemplificadas na 

próxima seção.  

Viver amanhã por ter adiado hoje? 

Live tomorrow because today was postponed? 

(ii) propósito (para, por causa de, a fim de), que, pela mesma razão apresentada no excerto 

anterior, ocorre apenas no verso em português a seguir:  

Não há já razões para amar, odiar, dever, 

There are no more reasons for loving, hating, doing one’s duty, 

(iii) benefício (em favor de, em nome de), que interpreta a razão pela qual o processo é realizado:  

A paz que parecem ter para a nossa dor 

The peace they seem to offer for our sorrow, 

 O quinto tipo, de Contingência, subdivide-se em três:  

(i) condição (em caso de), que acontece apenas no verso em português abaixo:  

Só deixando passar todos, e a mim mesmo, e à vida... 

Unless I were to let all of them go by, and my own self, and life… 

(ii) falta (na falta de, na ausência de):  

Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas,  

But at least I confer on myself a contempt without tears, 

E (iii) concessão (apesar de, não obstante, embora), que especifica o elemento do qual depende a 

realização do processo:  
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Ai de mim; apesar de tudo sempre apanhei o eléctrico — 

In spite of everything – alas! – I’ve always taken the streetcar. 

  

4.2.2. Extensão 

 Sob esta categoria, está a Circunstância de Acompanhamento, que é uma forma de 

participação conjunta no processo, e se divide em dois tipos: (i) comitativo (com, sem) e (ii) 

aditivo (assim, bem como, além de, em lugar de), cujos exemplos são apresentados a seguir, 

respectivamente. 

(i) 

Fique com os outros, que me esperam, no desencontro que é a vida. 

It can wait for me, along with the others, in the nonmeeting called life. 

(ii) 

Eu, tudo isto, e além disto o resto do mundo... 

I, all this, and besides this the rest of the world… 

 

4.2.3. Elaboração 

Nesta categoria, temos a Circunstância de Papel, que se divide em guisa (no papel de, na 

forma de, via) ou produto (em). Essa categoria interpreta os sentidos “ser” e “vir a ser” de forma 

circunstancial. O Papel corresponde ao ‘atributo’ ou ‘valor’ de uma oração relacional intensiva, 

como destacado no verso em português abaixo:  

Se vivendo como o comum dos homens / Se atinge  qualquer coisa. 
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If anything is attained / By living the way most people do.  

 

4.2.4. Projeção 

 As circunstâncias de projeção se relacionam com as orações ‘mentais’ ou ‘verbais’ – tanto 

ao Experienciador do processo (ângulo) quanto ao Dizente (assunto). Há dois tipos de 

circunstâncias de Projeção: (1) Assunto (acerca de, relativo a, no tocante a). O assunto é o 

equivalente circunstancial de ‘verbiagem’, ou seja, o que é descrito, narrado, etc.: 

Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, 

I’ll spend tomorrow thinking about the day after tomorrow, 

 E (2) Ângulo, que, por sua vez, se divide também em dois subtipos: (ii) fonte (de acordo 

com, segundo) e (ii) ponto de vista (na opinião de, no ponto de vista de). O ângulo é relacionado 

ao Dizente de um processo verbal ou ao Experienciador de um processo mental: 

E todo o mistério das coisas aparece-me como um óleo à superfície, 

And the whole mystery of things seems like an oil on the surface, 

 
 

4.3. Complexo Oracional: Expansão 

 

Segundo Halliday & Matthiessen (2004), as expansões incluem os significados em 

orações quando realizados linguisticamente pelas conjunções, podendo formar grupos 

constituídos por orações paratáticas (coordenadas) ou hipotáticas (subordinadas). As expansões 

são de três tipos:  
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(i) Expansão de elaboração, que simboliza um status igualitário entre os elementos 

constitutivos do complexo oracional; isto é, que exemplifica, especifica, explica, etc., como a 

oração (1) do verso a seguir: 

 

E assim como sou não tenho nem fim nem vida... 

Such as I am I have no purpose and no life... 

(1) (2) 

 

(ii) Expansão de extensão, que apresenta aspectos complementares à oração principal, 

tanto no âmbito da adição (conjunção “e”, por exemplo), quanto no âmbito adversativo 

(conjunção “mas”, por exemplo), ou seja, adiciona, à oração principal, novos elementos, fazendo 

exceções ou oferecendo alternativas, como se vê a seguir, na oração representada por (2): 

 

Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! 

Be what I think? But I think of being so many things! 

(1) (2) 

 

E (iii) expansão de melhoramento, que executa um papel semântico similar a algumas 

circunstâncias, sobretudo as de modo, tempo, local, causa e condição, como as orações 

sinalizadas por (2) e (3) no excerto abaixo: 

  

Só estou bem  quando ouço música,  e nem então. 

I’m only at peace when I listen to music,  and not even then. 
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(1) (2) (3) 

 

 
 Tendo concluído essa seção sobre as nuances que compõem o sistema de Transitividade 

da Metafunção Ideacional, podemos passar à análise dos excertos que apresentaram discrepâncias 

nos tipos de processo. No próximo capítulo, o das análises, apresentamos a seleção dos dados 

orientada pela perspectiva da mudança ideacional, isto é, que revelaram alterações em relação ao 

“eu” lírico, partindo da proposta de Catford (1965), mas ampliando-a à luz da LSF.  
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 CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO DOS EXCERTOS E ANÁLISES 
 

Após termos analisado o sistema de transitividade de todos os versos dos poemas que 

compõem o corpus desta pesquisa, selecionamos aqueles versos em que o “eu” lírico figura como 

participante do evento oracional e cujo processo apresenta discrepância em termos de 

categorização. Apresentamos, a seguir, os 21 excertos com suas respectivas análises.  

 

Excerto 1 

 No primeiro poema, transcrito na íntegra na página 79, “Quando olho para mim não 

me percebo” / “I study myself but I can’t perceive”, há apenas uma divergência em termos 

processuais, como podemos observar no verso 7 abaixo: o Processo Mental (3b), ao ser traduzido, 

passa a ser Material (3a) e (3b): 

 

 

No poema original, doravante PO, o participante (1) é o Experienciador, e o Processo 

Mental (3b) projeta o conteúdo experiencial do mundo interior desse participante, ou seja, a 

oração (4) projeta o mundo da consciência do “eu”. Essa ideia, que continua no próximo verso, 

revela ao leitor parte do mundo cognitivo do “eu” lírico: E eu nunca sei como hei de concluir / As 

sensações que a meu pesar concebo. 

7.    E eu  nunca sei como hei de concluir 

--- I ’ve never discovered how to resist 

 (1) (3a) (2) (3b) (4) 
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No poema traduzido, doravante PT, o participante é denominado “Ator”, e o Processo que 

foi classificado como Material, (3b), apresenta um caráter funcional diferente do Processo Mental 

do PO, pois seu papel semântico é o de expressar uma ação. No entanto, dentre os significados de 

“discover”, presentes no Oxford Advanced Learner’s Dictionary (HORNBY, 2007), temos o 

seguinte: “Ser a primeira pessoa a se tornar consciente que um lugar ou coisa particular existe” e 

“encontrar informações sobre algo”15. Nesse caso, o Processo Material não condiz com “fazer” 

ou “acontecer”, como poderia se conceber à primeira vista, mas se inscreve no mundo subjetivo 

do “eu” lírico, embora a sua realização linguística se insira no campo semântico da ação 

(subjetiva). Mesmo assim, temos em (4) não mais uma oração projetada, e sim, a Meta do 

Processo Material. 

A consideração que pode ser feita nesse sentido é que o tradutor imputou a “discovered” 

os significados acima citados, i.e. a ideia de “perscrutar” e “desvendar”, impingindo a esse 

processo o peso semântico de um Processo Mental do tipo Cognitivo (cf. HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p. 210). E a mudança estrutural (cf. CATFORD, 1965) que acontece no 

processo se dá exatamente para aproximar semanticamente os dois tipos de processos.  

Diferentemente do que acontece com o subprocesso “concluir” e “resist” da oração 

projetada, que, apesar de serem Processos Materiais, não possuem equivalência semântica. Como 

o “eu” lírico, no PO, diz não saber como concluir as sensações que concebe, a interpretação 

possível é a de que ele não sabe como terminar, finalizar ou extinguir suas emoções. No PT, ele 

nos diz que não descobriu como resistir a essas sensações, o que nos permite uma compreensão 

diferente daquilo que se passa com o “eu” lírico, porquanto a ação “resist” denota maior esforço 

do que “concluir”, como se ele estivesse lutando contra esses sentimentos. Com base nessas 
                                                           
15 Nossa tradução de: “to be the first person to become aware that a particular place or thing exists” e “to find some 
information about something”.  
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considerações, entendemos que o Campos traçado nesse excerto do PT pode ser interpretado 

como alguém que, além de agir (resistir), talvez não tenha controle sobre as próprias emoções, 

posto ter que resisti-las, o que se consiste, portanto, em uma mudança-ideacional.  

Essa mudança-ideacional pode ser ainda maior, se considerarmos o verso 13. Apesar de a 

proposta deste estudo consistir basicamente em analisar os versos que apresentam modificações 

em seus processos, uma mudança circunstancial no verso mencionado contribuiu para outras 

interpretações no todo do poema, levando-nos à mudança-ideacional:  

 

Excerto 2 

No poema 6, transcrito integralmente na página 125, “Paragem Zona” / “Street Car 

Stop”, o verso 9 também apresenta mudança no tipo processual (3), que deixa de ser Material 

tornando-se Existencial: 

 

 

 

 

 

 

 

No PO, o Participante (4) é denominado “Ator”, e no PT, Existente, mas, apesar dessa 

mudança no sistema transitivo, ambos continuam sendo o “eléctrico”, o único participante desta 

oração. No PO, o processo nos mostra uma mudança no cenário descrito pelo “eu” lírico, 

colocando o “eléctrico” como algo que “faz” ou “acontece”, modificando a narrativa que se 

constrói dentro do poema. E ainda podemos traçar uma linha que conecta ambos os processos, 

9.    E agora aparece o eléctrico — o de que eu estou à espera — 

And  there’s the streetcar, the one I’ve been waiting for. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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pois, no PO, “the streetcar” representa algo que “existe” ou que também “acontece” (cf. 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 256).   

No complexo oracional (5), apesar de haver uma mudança de nível (cf. CATFORD, 

1965), em que o grupo preposicional “à espera” se transforma em um grupo verbal “have been 

waiting”, a equivalência semântica permanece. O tradutor precisou lançar mão de uma estrutura 

gramatical mais complexa, de modo a se aproximar do conteúdo semântico do original, portanto, 

conforme Halliday & Matthiessen (2004), “à espera” é mais delicado, em termos sistêmicos, do 

que “have been waiting”, por materializar o significado por meio de uma única escolha lexical, 

diferentemente da tradução, embora o aspecto semântico não sofra alteração. 

O termo (2) se configura como uma Circunstância de Intensidade do tipo Localização, 

que, por sua vez, se contrapõe a “espera”, e é omitido no PT. Essa circunstância não é apenas um 

marcador temporal, pois pode também ser entendida como uma expressão de aborrecimento do 

“eu” lírico: Tudo isso acontecendo, e agora vem o “eléctrico”! O poeta corrobora essa 

interpretação no verso seguinte, ao dizer: “Ter de subir já!” Isso denota uma indecisão do “eu” 

lírico, que é construída ao longo do poema; ele não sabe se deve viver o amanhã, muito menos o 

hoje, e, em meio a tudo isso, tem ainda que decidir se subirá no “eléctrico” ou não, “agora”, nesse 

exato momento. Essa construção semântica se perde na tradução, contribuindo, assim, para uma 

modificação na transitividade do verso. Somando-se isso à mudança de unidade de Catford 

(nesse caso, a omissão da unidade circunstancial), teremos, então, uma mudança-ideacional.  

No poema 7 (p. 126-136), “Tabacaria” / “The Tobbaco Shop”, encontramos 4 excertos 

cujos processos sofreram alterações:  
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Excerto 3 

No verso 26, cujas duas orações serão apresentadas separadamente, ocorre uma permuta 

de processos: a primeira oração, no PO, é constituída por um Processo Material (4), e a segunda, 

por um Processo Relacional (8); no PT, essa classificação se inverte.  

 

 

talvez tudo fosse nada. 

perhaps I failed in nothing. 

(6) (7) (8) (9) 

   

Na primeira oração, o participante (2), implícito no PO, configura-se como Ator. No 

entanto, esse Ator nos fala de uma ação que deixou de fazer no seu mundo material, ou seja, 

deixou de alcançar a sua Meta (5). No PT, o participante (2) torna-se Portador, cujo Atributo (5) 

se configura como uma qualidade (posse) inexistente. Na segunda oração, o participante (7) do 

PO configura-se como Portador de um Atributo (9) que reflete o conteúdo semântico que lhe é 

oposto (tudo vs. nada). No PT, como o Processo é Material, o “eu” lírico se torna Ator do 

processo que se desdobra, fazendo com que (9) se torne Meta.  

26.     Como  não fiz propósito nenhum, 

       Since I  had no ambition, 

      (1) (2) (3) (4) (5) 
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Devido a essas alterações, perde-se, à primeira vista, o contraponto semântico entre 

“tudo” e “nada” na tradução. Porém, se observarmos o verso anterior, o de número 25, “Falhei 

em tudo” / “I failed in everything”, vemos que esse contraponto, que se perdeu no verso 26, pode 

ser reconstruído entre este verso e o 25. Então, no PO, temos: “Falhei em tudo [...] talvez tudo 

fosse nada”, e no PT: “I failed in everything [...] perhaps I failed in nothing” (grifo nosso). 

Temos nesses versos a demonstração da estratégia de compensação da qual o tradutor lança mão 

para recuperar sentido/forma da língua fonte.  

Excerto 4 

No verso 52, o processo é Comportamental (2) no PO, modificado para Material no PT:  

52. Tenho sonhado mais  que o que Napoleão fez. 

     I ’ve done more in dreams than Napoleon. 

     (1) (2) (3) (4) (5) 

 

O processo do PO denota o comportamento tanto psicológico quanto fisiológico do “eu” 

lírico, que, nesse caso, mesmo implícito em (1), é denominado Comportante. Esse tipo processual 

é parecido tanto com os Materiais quanto com os Mentais, pois o Comportante é um ser 

consciente como o Experienciador, mas o sentido dado ao processo, em termos funcionais, tem 

mais a ver com o “fazer” dos processos Materiais (cf. HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004).  

No PT, apesar do processo ser Material (2), ele tem seu sentido semântico 

complementado pela Circunstância de Localização (4), de forma que este “fazer” do “eu” lírico, 

que se realiza então como Ator (1), aconteça em seus sonhos, como se fosse um Processo 

Comportamental; mantém-se, assim, o aspecto semântico do verso.  
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Excerto 5 

No verso 114, a alteração de processo acontece na primeira oração: 

 

114.  Conheceram -me logo  por quem não era 

       And  was  immediately taken for someone I wasn’t,  

      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

No PO, o processo é Mental (3), o primeiro participante, o Experienciador (2), está 

implícito, e o segundo participante, o Fenômeno (4), é o “eu” lírico. No PT, o processo se torna 

Relacional, indicado acima por (3) e (6). A mudança estrutural da oração (voz passiva para ativa) 

contribui para a alteração no perfil do “eu” lírico que se torna Portador (2) do Atributo (7) no 

sistema de transitividade; o nível semântico permanece, entretanto, pois, de uma forma ou de 

outra, Campos aparece como o recipiente da ação.  

Em (5), a Circunstância de Tempo se mantém em ambos PO e PT. Já em (7), a Expansão 

de Melhoramento, executando a função semântica de Circunstância de Papel, complementa o 

processo no PO, e se torna um complemento atributivo no PT.  

Excerto 6 

No verso 115, o Processo Mental (3) passa a ser Material: 

115.    Quando  quis  tirar a máscara, 

           When I went to take off the mask, 

            (1) (2) (3) (4) 
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No PO, o “eu” lírico, implícito em (2), é construído como Experienciador e o termo (4) é 

caracterizado como Fenômeno. No PT, o processo é realizado pelo grupo verbal (3), portanto o 

“eu” lírico se torna Ator (3), e (4) se torna a Meta desse processo. No PO, Campos relata um 

sentimento: o de “querer” fazer algo, e o Campos no PT parece ser mais agente, pois tentou tirar 

a máscara, e não somente ‘quis’ tirá-la. Temos, assim, uma mudança-ideacional.  

No Poema 10 (p. 140), “Adiamento” / “Referral”, há dois excertos com modificações 

processuais: 

Excerto 7 

No verso 14, no PO, o Processo Relacional (2a) se transforma, no PT, em um Processo 

Material representado abaixo por (2a), (2b) e (2c): 

14.  Tenho já  o plano traçado  [...] 

     I ’ve already planned  it out [...] 

   (1) (2a) (3) (2b) (4) (2c)  

 

No PO, o Processo Relacional (2a) coloca o “eu” lírico em posição de Portador (1) do 

Atributo (4), traçando uma relação de possessão entre os participantes desse evento. No PT, o 

Processo Material representado por (2a), 2(b) e 2(c) faz do “eu” lírico um Ator (1) e adiciona ao 

evento a Meta (4). Podemos apontar também uma mudança de nível (cf. CATFORD, 1965), em 

que o termo lexical (4) se transforma em um termo verbal (2a), (2b) e (2c).  

No nível da oração, pode-se dizer que a construção semântica permanece, mas na 

metafunção ideacional, um perfil diferente está sendo construído para o “eu” lírico; temos 
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novamente um Campos Ator, ou seja, mais agente que paciente e, portanto, temos mais uma 

mudança-ideacional.  

 

Excerto 8 

No verso 18, o Processo Relacional, no PO, assinalado por (2), modifica-se para Mental: 

 

 

 

 

No PO, o participante se configura como Portador (1), cujo Atributo (3) se realiza através 

do desejo de chorar. No PT, o participante se torna Experienciador (1) e o Fenômeno (3) 

representa aquilo que ele sente.  

Essa alteração, entretanto, não afeta a construção do “eu” lírico, pois, semanticamente, ter 

vontade de chorar ou feel like crying demonstra o que o eu lírico sente, expondo seu mundo 

interior da mesma forma.  

No poema 14 (p.147), “P-Há” / “Pop”, dois versos apresentaram mudanças processuais, 

como se vê nos excertos seguintes:  

Excerto 9 

No verso 3, o Processo Mental (2), no PO, transforma-se em Material no PT:  

3.  Quero escrever o meu epitáfio: Álvaro de Campos jaz 

I ’ll write my epitaph: “Here lies Álvaro…” 

18. Tenho vontade de chorar 

   I feel like crying 

(1) (2) (3) 
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(1) (2) (3) (4) 

 

O “eu” lírico, implícito em (1), deixa de ser Experienciador (1) e se torna Ator. O 

processo sofre uma mudança estrutural em que “querer escrever” se torna “will write”, assim, 

este ‘querer’ postulado no PO, torna-se uma ação futura no PT, uma promessa ou um 

comprometimento, cuja interpretação constrói-se diferentemente do verso no PO, pois o “eu” 

lírico é transportado de seu mundo emocional para o material. Associando essas alterações no 

sistema de transitividade à mudança estrutural, temos uma mudança-ideacional.  

 

Excerto 10 

No verso 9, o Processo Relacional (3) do PO se torna Verbal no PT:  

9.           É raro eu rimar, 

 I rarely rhyme,   

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 No PO, o Processo Relacional (3) tem como Portador o termo (5) e como Atributo o 

termo (4). No PT, o Processo Verbal (3) tem como Dizente o “eu” lírico assinalado por (1). Uma 

mudança estrutural (cf. CATFORD, 1965) engloba o verso por inteiro, pois o Portador (“eu 

rimar”) se torna Dizente (“I”) e o Atributo (“raro”) é substituído por uma Circunstância de 

Extensão/Frequência (“rarely”), que pode também ser considerada uma mudança de classe. No 

entanto, o “eu” lírico continua sendo participante, e a construção semântica do verso permanece.  
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No Poema 17, “Aniversário” / “Birthday”, há três excertos cujos processos sofreram 

modificações:  

Excerto 11 

No verso 6, o Processo Relacional (2) se transforma em Mental no PT: 

6.  Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, 

   I enjoyed the good health of understanding nothing, 

(1) (2) (3) 

 

Essa modificação faz com que o “eu” lírico que, no PO, é Portador (1), transforme-se em 

Experienciador, e o Atributo (3) torne-se um Fenômeno. Dentro desse Fenômeno, apesar dos 

vocábulos “perceber” e “understanding” pertencerem à mesma classe (ao mesmo sistema), eles 

não se correspondem completamente em termos semânticos, formando, assim, uma mudança 

intra-sistema. “Understand” poderia apenas ser sinônimo de “perceber”, conforme o Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary (HORNBY, 2007), somente se o sentido fosse “entender ou 

pensar em alguém/algo de uma forma particular”16; como este não é o caso, não temos 

equivalência semântica total. Pelo contexto do poema, parece-nos que o “perceber” conota 

“reparar”, “notar”, e não “compreender”, pois no verso 10 (“Quando vim a olhar para a vida, 

perdera o sentido da vida”), Campos nos diz que começou a perceber a vida somente mais tarde, 

quando já não tinha mais sentido. A partir disso, temos, então, uma mudança-ideacional.  

                                                           
16  Nossa tradução de: “to understand or think of somebody/something in a particular way”. 
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Excerto 12 

           No verso 11, o Processo Relacional (4) se torna Mental:  

11.  Sim, o que  fui de suposto a mim-mesmo, 

Yes, the person I knew as me, 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 Com essa alteração processual, o “eu” lírico deixa a esfera do “ser” e vai para a da 

“cognição”, assim temos a seguinte classificação: no PO, o Portador é o “eu” implícito indicado 

por (3), o Atributo é o termo (2), e a Circunstância de Elaboração/Papel é indicada por (5). No 

PT, o Experienciador é o termo indicado por (3), o Fenômeno é o (2), e o tipo de circunstância 

permanece inalterado. Nesse excerto, mantém-se uma mudança-ideacional no nível semântico do 

processo, que modifica parcialmente a experiência de mundo ficcional de Álvaro de Campos, 

situando-o, no original, como Portador, e na tradução, como Experienciador. 

  

Excerto 13 

No verso 39, o Processo Material se torna Relacional, seguindo um padrão semelhante ao 

do Excerto 12. 

39. Hoje  já não faço anos. 

 I no longer have birthdays. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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O “eu” lírico configura-se como Ator, implícito em (2), o termo (5) indica a Meta desse 

Processo Material. No PT, o “eu” lírico se torna Portador (2), e, consequentemente, o que era 

Meta se transforma em Atributo (5), e a Circunstância de Tempo (1) se perde. Apesar da 

modificação do processo, o campo semântico construído no verso, em ambos original e tradução, 

é o mesmo, inclusive o duplo sentido do verso pode ser percebido tanto na língua alvo como na 

língua fonte: (i) não mais comemorar-se aniversários, e (2) não mais envelhecer. Portanto, as 

modificações textuais representam apenas as diferenças estruturais de uma língua para a outra, 

não comprometendo seu sentido semântico, embora tenha havido a omissão da Circunstância de 

Tempo, que, segundo Catford (1965), indica uma mudança de classe.  

 

Excerto 14 

No poema 19, “Não! Só quero a liberdade” / “No! All I want is freedom”, o Processo 

Mental (3) do verso 7 é transformado em Relacional.   

7.  Não sinto   em sociedade por quotas, 

And I ’m unable to feel in jointly held society. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

No PO, o “eu” lírico é o Experienciador do processo, implícito em (2), e não há um 

Fenômeno, ou seja, aquilo que é sentido, desejado ou percebido: trata-se exatamente da ausência 

de emoção, de sentimento (“Não sinto”), e esta experiência é delimitada pela Circunstância de 

Localização (5), ou seja, o “eu” lírico sente apenas em sociedade por quotas. O Experienciador 
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se torna Portador (2) no PT, cujo Atributo (4) tem o papel de representar a 

inabilidade/impossibilidade de “sentir”, também restringida pelo mesmo tipo de circunstância.  

Uma mudança de nível ocorre neste verso, porquanto o processo “não sentir” foi 

desmembrado em “be unable to feel”, que literalmente quer dizer: ser/estar inapto a sentir. Essa 

retextualização altera também a construção do “eu” lírico, pois ele deixa de ser alguém que não 

sente no PO, e se torna alguém que não consegue sentir no PT. Essa mudança é, portanto, 

ideacional.   

 

Excerto 15 

No poema 20, “Ora até que enfim..., perfeitamente” / “At long last... no doubt about 

it”, dois versos apresentaram processos distintos.   

No verso 3, o Processo Relacional (4) se torna Material: 

   Tenho a loucura exatamente na cabeça. 

Madness has definitely entered my head.   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

No PO, o “eu” lírico implícito se caracteriza como Portador do Processo Relacional (4), o 

termo (5) como Atributo possessivo e o termo (7) como Circunstância de Localização. No PT, o 

termo (1) é Ator, e (5) é Meta do Processo Material (4).  

Esse excerto apresenta também uma mudança estrutural (cf. CATFORD, 1965) em 

termos oracionais. Há uma alteração lexical (“ter” se torna “enter”); e há também uma mudança-

ideacional, pois, no PO, o “eu” lírico se configura como proprietário da loucura, o que se 
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subentende, portanto, que ele tenha controle sobre a loucura que está em sua cabeça. No PT, a 

cabeça do “eu” lírico é paciente da ação perpetrada pela loucura (a de entrar em sua cabeça), 

modificando, assim, a relação entre “eu” lírico e a loucura, que é o tema principal do poema.  

 

Excerto 16 

No verso 5, o Processo Relacional (3) se torna Material no PT: 

5.    E a minha cabeça teve o sobressalto pela espinha acima... 

     And the shock went up my spine to my head… 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

No PO, temos a seguinte classificação: (2) se caracteriza como Portador e (4) como 

Atributo do Processo Relacional. O termo (5) é a Circunstância de Localização. No PT, (2) se 

caracteriza como Ator e (4) como Meta do Processo Material. O tipo de circunstância não se 

modifica.  

Assim, o Portador que, no PO, representa uma parte do corpo do “eu” lírico (“a minha 

cabeça”), torna-se “the shock”, passando a ser o Ator do processo. O mesmo acontece com o 

Atributo “sobressalto”, que passa a ser “my spine”, funcionando como Meta do Processo 

Material. A Circunstância de Localização se modifica lexicalmente, incluindo my head: a parte 

do corpo do “eu” lírico que era Portador no PO.  

Como se vê, as escolhas do tradutor se diferem no nível lexical do verso, havendo 

novamente uma mudança de categoria. A “cabeça” do “eu” lírico deixa de ser participante e se 

torna um elemento periférico na oração, sendo que o inverso acontece com “my spine”, que passa 



 

65 
 

a ser o participante que representa o “eu” lírico. Este, no entanto, fica na posição de “recebedor”, 

de forma que “the shock” será responsável pela realização do evento. Por esse viés, temos uma 

mudança-ideacional, pois Campos, representado por alguma parte de seu corpo, não mais domina 

esse evento.  

No poema 24 (p. 162), “Esta velha angústia” / “This old anguish”, dois versos tiveram 

seus processos modificados:  

 

Excerto 17 

 No verso 8, o Processo Mental (3) se torna Relacional: 

8.  Mal Sei  como conduzir-me na vida   

I  ’m at a loss  to know how to live life 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

O “eu” lírico no PO é o Experienciador implícito em (1) do Processo Mental (3), e (5) é a 

oração projetada que representa o conteúdo da consciência do Experienciador.  

No PT, ocorre uma mudança estrutural, em que a expressão “mal saber” é retextualizada 

como “be at a loss”. Quanto à transitividade, temos a seguinte classificação: o Processo 

Relacional é circunstancial, ou seja, o participante (4) é uma Circunstância de Localização, e o 

“eu” lírico, apesar de ser Portador (1) não possui atributo algum, a não ser quando consideramos 

o campo semântico que esta circunstância abarca. Segundo o Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary (HORNBY, 2007), “at a loss” significa não saber o que dizer ou fazer17 (grifo nosso). 

                                                           
17 Tradução nossa de “not knowing what to say or do”.  
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Com isso em mente, vemos que o tradutor, apesar de ter modificado o tipo processual, tratou de 

mantê-lo dentro da mesma esfera semântica, principalmente por ter retextualizado o verbo 

“saber” (know) na oração projetada, ainda que como uma Circunstância de Causa/Propósito.  

 

Excerto 18 

No verso 10, o Processo Mental (4) se torna um Processo Relacional: 

10. Se ao menos  endoidecesse deveras!    

If at least I could be positively  crazy! 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

No PO, o “eu” lírico é Experienciador, implícito em (3), e o termo (5) é a Circunstância 

de Modo. No PT, o “eu” lírico será Portador (3), enquanto (6) será seu Atributo. E nesse excerto 

também acontece uma mudança estrutural, em que o verbo “endoidecer” é desmembrado em “be 

crazy”. No PO, Campos realiza seu afã pela loucura por meio da realização do processo mental 

“endoidecesse”, ao passo que Zenith realizou o mesmo construto semântico por meio de uma 

maior complexidade estrutural da língua inglesa, nesse caso, o complexo verbal “could be (...) 

crazy”. Enquanto o processo mental “endoidecesse” lexicaliza, em si mesmo, o significado 

veiculado, a tradução de Zenith precisou lançar mão de uma estrutura gramatical mais complexa, 

de modo a se aproximar do conteúdo semântico do original. Segundo Halliday & Matthiessen 

(2004), “endoidecesse” é mais delicado, em termos sistêmicos, do que “could be (...) crazy”, por 

materializar, por assim dizer, o significado por meio de uma única escolha lexical, diferentemente 
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da tradução. Apesar disso, se especularmos o campo semântico em que esses processos atuam 

temos o seguinte: endoidecer = tornar-se doido; be crazy = ser doido, ou seja, ambos se 

encontrarem no mesmo âmbito ideacional.  

 No poema 26 (p. 166), “Dobrada à moda do Porto” / “Oporto-Style Tripe”, temos dois 

exemplos de modificações processuais:  

 

Excerto 19 

No verso 9, o Processo Material (3) se torna Mental no PT:  

9.     E  vim passear  para toda a rua. 

       And I decided  to take a walk  down the street. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

  No PO, o “eu” lírico é Ator (2) do processo, e (5) é a Circunstância de Benefício. No PT, 

o “eu” lírico será Experienciador, (4) se transforma em uma projeção desse Processo Mental, e 

(5) será uma Circunstância de Localização. 

 Além da evidente mudança estrutural, as alterações no sistema de transitividade apontam 

para uma mudança-ideacional. No PT, o “eu” lírico tomou a decisão de passear, mas, no PO, é 

como se ele já estivesse passeando. Ademais, a circunstância no PT nos mostra onde Campos 

decide passear (“down the street”), mas no PO ele nos diz para quem veio passear (“para toda a 

rua”).  
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Excerto 20 

No verso 21, o Processo Verbal (4) se torna Material:  

21. Não me queixei,  [...] 

I didn’t   make a fuss, [...] 

(1) (2) (3) (4) (5)  

 

No PO, o “eu” lírico é realizado como Dizente, enquanto que, no PT, ele passa a ser Ator. 

Como o verbo no PO é reflexivo, o Recipiente (3) também será o próprio Dizente. A Verbiagem 

fica implícita no discurso que se constrói ao longo do poema.  

No PT, a Meta (5) complementa semanticamente o Processo Material (“make”) 

posicionando-o no âmbito do “dizer” como no PO, pois uma das definições que o Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary (HORNBY, 2007) nos apresenta do vocábulo “fuss” é a seguinte: 

“raiva ou reclamações sobre algo, especialmente algo que não é importante” (grifo nosso)18, 

aproximando-o, assim, do processo “queixar-se”. Portanto, a mudança de nível que ocorre de um 

processo para o outro (o verbo pronominal “queixar-se” é desmembrado em uma expressão que 

contém um item verbal e um lexical “make a fuss”) não leva a uma mudança-ideacional 

propriamente dita.  

                                                           
18 Nossa tradução de: anger or complaints about something, especially something that is not important.  
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Excerto 21 

 No poema 30, “Sem impaciência” / “Impassively”, o verso 12 apresenta a seguinte 

classificação:  

12.   Qual É a razão  que assiste a eu te criticar 

Why Do I criticize you? 

(1) (2a) (3) (2b) (4) 

 

No PO, o Processo Relacional está indicado por (2a), o Atributo é “a razão” sinalizado 

por (3), e o Portador, indefinido, é o termo (1): “Qual”. A oração (4) é uma expansão da primeira. 

No PT, o processo desmembra-se em “do [...] criticize”, tornando-se assim um Processo Verbal; 

o “I” em (3) será Dizente, e (4) o Recipiente.  

Há mudanças de nível e de categoria, pois a expressão “a razão que assiste a eu [...] 

criticar” é vertida em apenas uma palavra: o processo “criticize”, e “Qual é a razão” é 

retextualizado como “Why”, que consiste também na alteração do nível de delicadeza dos termos, 

tornando-os, portanto, mais delicados no PT. O “eu” lírico, porém, permanece como aquele que 

critica, deixando de ser participante de um subprocesso e tornando-se participante do evento 

principal. Tais mudanças, entretanto, não apresentam, por si só, uma mudança ideacional no 

verso.  
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CAPÍTULO 6: DISCUSSÕES 

 

Unindo o conceito de mudança de Catford (1965) à análise do sistema de transitividade 

proposto por Halliday & Matthiessen (2004), cunhamos – no sentido de unir estas duas palavras – 

o termo mudança-ideacional para classificar aquelas alterações que contribuíssem para uma 

construção semântica diferente do original. Esse tipo de análise se mostrou uma ferramenta 

efetiva no sentido de nos auxiliar a descobrir aspectos mais subjacentes do texto traduzido.  

No primeiro poema analisado, vimos que as mudanças-ideacionais contribuíram para uma 

interpretação diferente de Álvaro de Campos. Na língua alvo, perdeu-se o jogo de máscaras que o 

autor cria, sendo também possível interpretá-lo como alguém que precisa lutar contra (ou resistir 

a) suas próprias emoções, enquanto que, na língua fonte, temos um Campos mais consciente de 

si, mais racional diante de suas emoções, mais parecido talvez com o próprio Pessoa: o 

idealizador de todas as máscaras que figuram em sua poesia.  

No excerto 2, retirado do poema 6, vimos que a alteração em termos de delicadeza não 

mudou a semântica construída no verso, ao passo que uma supressão de um termo circunstancial, 

sim, devido à perda do contraponto que o termo “agora” faz com “espera”, contribuindo para uma 

mudança-ideacional no sentido do verso.  

Em relação ao poema 7, houve uma realocação de termos no excerto 3, que foi recuperada 

pelo tradutor em versos distintos, como a troca de processos e o contraponto entre alguns termos 

semânticos. Houve, portanto, uma preocupação do tradutor em manter sentido/forma na língua 

alvo. No excerto 4, foi também demonstrado que a mudança processual não afetou o potencial 

semântico do verso, como nos excertos 5 e 8, em que vimos que o perfil do “eu” lírico não sofreu 

modificação, apesar das mudanças apontadas.  
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Porém, os excertos 6, 7 e 9 apresentaram mudanças-ideacionais, visto que, na tradução, 

interpretamos um Campos mais dinâmico, mais agente que paciente. No excerto 10, observamos 

claramente que, em termos semânticos, o verso não se modificou, pois a mudança que aconteceu 

se deve à peculiaridade da estrutura gramatical da língua fonte, que – caso fosse vertida 

respeitando-se a ordem dos elementos oracionais – causaria um estranhamento na língua alvo.  

No excerto 11 do poema 17, vimos que a mudança-ideacional apontada contribuiu para a 

compreensão de um Campos diferente. Na língua fonte, ele nos mostra que, mesmo quando 

jovem, já vivia imerso em seu mundo cognitivo, não percebendo a vida que acontecia lá fora. Na 

língua alvo, ele se configura como alguém que não entendia o que se passava ao seu redor. O 

excerto 12 também contribui para uma construção ideacional diferente do original; como 

demonstrado nas análises, um dos termos não apresentou equivalência semântica aceitável. Tanto 

no primeiro quanto no segundo excerto, o “eu” lírico pôde ser concebido como alguém mais 

emocional, devido à alteração dos tipos de processo (Relacional para Mental) que ocorreu em 

ambos. Já no excerto 13, apesar das diferenças estruturais, constatamos que a carga semântica do 

verso permaneceu intacta.  

Considerando a mudança de nível que ocorre no excerto 14, juntamente com a 

modificação de seu processo, a mudança-ideacional foi bastante sutil, pois a esfera a que pertence 

o “eu” lírico no verso original é a do “sentir”, enquanto que a da tradução é a do “ser”. Em outras 

palavras, o leitor do PT pode inferir um Campos incapaz de sentimento, quando, na verdade, o 

que ele nos diz pode ser simplesmente uma escolha sua e, não necessariamente, uma 

incapacidade.   

Nos excertos 15 e 16, constatamos uma mudança-ideacional na construção do “eu” lírico, 

referente à sua relação com o tema principal do poema. Entretanto, apesar das mudanças 
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estruturais nos excertos 17 e 18, e da mudança de nível no excerto 20, não houve mudança-

ideacional propriamente dita nesses versos. O excerto 19, porém, apresentou mudanças 

significativas no sistema de transitividade. Finalmente, as mudanças estruturais/nível não 

contribuíram para uma mudança ideacional nos excertos 20 e 21.  

Em suma, desses 21 excertos analisados, 11 sofreram mudança-ideacional, ou seja, 

cinquenta e dois por cento; isso nos mostra que as modificações no sistema de transitividade – 

com foco nos processos e circunstâncias –, em conjunto com o conceito de mudança proposto por 

Catford, pode nos levar, ou não, a uma mudança-ideacional.  

Por meio das modificações que ocorreram no estrato da léxico-gramática, foi possível 

observar que o mundo experiencial construído contrastivamente pelo “eu” lírico no texto de 

partida e no texto de chegada foi, na maioria das vezes, alterado. No entanto, pouco menos da 

metade dos excertos com discrepâncias no sistema de Transitividade (apenas 48%) não 

apresentou perdas em relação ao original; assim, de forma geral, podemos afirmar que o tradutor 

conseguiu manter o texto dentro da mesma esfera semântica em que o original se desdobrou. 

Portanto, a variação dos tipos de processos ou a ocorrência das mudanças, nesse caso, mudanças-

ideacionais, nem sempre significa mudança na equivalência semântica.  

 Corroborando com a ideia de Arrojo (1986), no sentido de desconstruir os preconceitos da 

tradução de poesia, podemos afirmar que esta é perfeitamente possível, como também defende 

Laranjeira (2003, p. 146): “Não só o poema pode ser traduzido mas pode instaurar um ‘texto’ na 

língua-cultura de chegada, tão válido quanto qualquer outro texto produzido nessa mesma língua-

cultura.” Mas, para que isso aconteça, a tradução de poemas, considerando-se a singularidade 

intrínseca que possuem, só pode ser bem executada por profissionais que dominem, não somente 

os dois idiomas e culturas, mas que estejam profundamente envolvidos com o autor, sua história e 
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sua inteira obra literária, que é o caso de Richard Zenith, que não é somente tradutor de Pessoa, 

mas pesquisador e estudioso de sua vida e obra, tendo, inclusive, residido em Portugal para tanto.  

 Contudo, em relação às mudanças-ideacionais que apontamos, devemos lembrar que um 

texto não possui apenas uma leitura, tampouco uma interpretação única (LARANJEIRA, 2003), 

especialmente o texto poético, que se posiciona em uma esfera semântica superior para expressar 

os sentidos que no poema se constroem. Essas alterações, podemos assim considerá-las, como 

tendo sido a voz do tradutor-escritor por trás da voz de Álvaro de Campos, pois, como aponta 

Laranjeira (2003), o tradutor não se apaga; de fato, ele reproduz o estilo do autor, mas deixa 

transparecer seu próprio estilo, que consiste em sua interpretação do poema, sua compreensão e 

versão do mundo de Campos para o seu próprio mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Ao realizar a análise da tradução dos poemas do heterônimo pessoano Álvaro de 

Campos, orientada pela Linguística Sistêmico-Funcional, em conjunto com o conceito de 

mudança de Catford, tentamos mostrar concretamente como a linguística aplicada à análise 

literária pode contribuir para o desvelamento do “eu” lírico em ambos original e tradução. 

Pudemos observar, nos trechos em que a construção textual de Álvaro de Campos divergiu na 

tradução dos poemas analisados, que essa construção linguística do heterônimo manteve seus 

níveis de equivalência da tradução para o original em praticamente cinquenta por cento dos 

excertos que apresentavam alterações de processos. Notamos que nem sempre as mudanças sob o 

viés de Catford se concretizam em uma mudança-ideacional, sendo necessária, para tanto, uma 

modificação de fato no sistema transitivo, além de uma alteração do processo que, nem sempre, 

se configura em mudança-ideacional.  

Através do mapeamento dos elementos de transitividade nos poemas originais e 

traduzidos cumprimos nossos objetivos de identificar as mudanças no que tange a processos, 

participantes e circunstâncias, em nível oracional, de todos os poemas componentes do corpus 

desta pesquisa. Com base nisso, pudemos discutir como se deu a representação ficcional de 

Álvaro de Campos na tradução, em comparação com o original, partindo das diferenças das 

escolhas léxico-gramaticais do tradutor, com enfoque especial nas mudanças-ideacionais 

apontadas nas análises.  

 Este trabalho contribui com as abordagens textuais da tradução, em sua interface com a 

Linguística Sistêmico-Funcional, no tocante à junção que se faz de dois conceitos, i.e. o de 

mudança de Catford acoplado à análise experiencial de Halliday, formando-se, assim, a 
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possibilidade de ocorrência de mudança-ideacional, que nos propiciou trazer à tona sentidos 

subjacentes que divergiam entre texto-fonte e texto-alvo, ou que, numa primeira leitura, 

passavam despercebidos ao leitor.  

 Devido ao escopo desta pesquisa ter se limitado às alterações classificatórias de 

processos, participantes e circunstâncias, não pudemos traçar conclusões mais generalizadas 

sobre as traduções dos poemas pessoanos de Álvaro de Campos. De fato, para que pudéssemos 

traçar uma taxonomia geral e detalhada – ou para que pudéssemos avaliar os níveis de 

equivalência de forma mais completa – dos poemas traduzidos em relação aos originais, 

precisaríamos de análises mais abrangentes que levassem em conta não somente o aspecto 

experiencial da metafunção ideacional, como feito aqui, mas também a análise do Registro, como 

proposto por House (2001), pela importância de se contrastar os sistemas culturais em que as 

línguas analisadas se inscrevem.  

Apesar de Halliday defender a primazia da metafunção ideacional (2001, p. 17), as 

metafunções interpessoal e textual também devem ser analisadas para que se tenha uma visão 

holística do poema. A primeira nos muniria de recursos para agir nas relações sociais construídas 

nos poemas, ou seja, compreender os papéis assumidos pelo “eu” lírico enquanto usuário da 

língua; a segunda metafunção (textual) nos possibilitaria entender a organização temática e as 

relações coesivas do poema. Esse tipo de análise global, tendo por base as três perspectivas 

metafuncionais, lança luz sobre os aspectos estilísticos e contextuais materializados no texto 

poético, por menor que este seja, uma vez que sua forma/estrutura é também responsável pela 

semântica, como afirma Laranjeira (2003, p. 59): o tradutor tem que “trabalhar no sentido de 

construir algo semelhante, sob pena de perder um componente fundamental da estrutura poética 

atualizada, individualizada no poema original”. Uma pesquisa desse aporte, porém, só poderia ser 
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desenvolvida em nível de doutorado, devido à grande demanda de tempo e maior 

aprofundamento teórico por parte do pesquisador.  

 Espera-se que nossa contribuição aos Estudos da Tradução, ainda que pequena, venha se 

juntar às demais pesquisas de mesmo cunho, de modo que, em conjunto, possibilitem 

observações mais abrangentes e relevantes, vindo a criar novas oportunidades e maiores 

desenvolvimentos, inclusive para o entendimento e análise da especificidade da tradução poética, 

respaldada pela Linguística Sistêmico-Funcional.  
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ANEXOS 

Poemas 

Apresento a seguir os trinta e três poemas componentes do corpus desta pesquisa. Cada 

poema e sua respectiva tradução foram transcritos e dispostos paralela e cronologicamente na 

tabela abaixo:  

 

1 Quando olho para mim não me percebo  I study myself but can’t perceive 
1.  Quando olho para mim não me percebo. I study myself but can’t perceive 

2.  Tenho tanto a mania de sentir I’m so addicted to feeling that 

3.  Que me extravio às vezes ao sair I lose myself if I’m distracted 

4.  Das próprias sensações que eu recebo. From the sensations I receive.  

   

5.  O ar que respiro, este licor que bebo, This liquor I drink, the air I breathe,  

6.  Pertencem ao meu modo de existir, Belong to the very way I exist: 

7.  E eu nunca sei como hei de concluir I’ve never discovered how to resist 

8.  As sensações que a meu pesar concebo. These hapless sensations I conceive. 

   

9.  Nem nunca, propriamente reparei, Nor have I ever ascertained 

10.  Se na verdade sinto o que sinto. Eu If I really feel what I feel.  

11.  Serei tal qual pareço em mim? Serei Am I what I seem to myself – the same? 

   

12.  Tal qual me julgo verdadeiramente? Is the I I feel the I that’s real? 

13.  Mesmo ante as sensações sou um pouco ateu, Even with feelings I’m a bit of an atheist.  

14.  Nem sei bem se sou eu quem em mim sente. I don’t even know if it’s I who feels.  

2 Olha, Daisy, quando eu morrer tu hás-de Listen, Daisy. When I die, although 

1.   Olha, Daisy, quando eu morrer tu hás-de Listen, Daisy. When I die, although 

2.  Dizer aos meus amigos aí de Londres, You may not feel a thing, you must 

3.  Que embora não o sintas, tu escondes Tell all my friends in London how much 

4.  A grande dor da minha morte. Irás de My loss makes you suffer. Then go 
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5.  Londres p’ra York, onde nasceste (dizes — To York, where you claim you were born 

6.  Que eu nada que tu digas acredito...) (But I don’t believe a thing you claim),  

7.  Contar àquele pobre rapazito To tell that poor boy  who gave me 

8.  Que me deu tantas horas tão felizes So many hours of joy (but of course 

   

9.  (Embora não o saibas) que morri. You don’t know about that) that I’m dead.  

10.  Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, Even he, whom I thought I sincerely 

11.  Nada se importará. Depois vai dar Loved, won’t care… Then go and break 

   

12.  A notícia a essa estranha Cecily The news to that strange girl Cecily,  

13.  Que acreditava que eu seria grande... Who believed that one day I’d be great… 

14.  Raios partam a vida e quem lá ande!... To hell with life and everyone in it! 

3 A Passagem das Horas  Time’s Passage 

 Parte 1 

1.  Sentir tudo de todas as maneiras, To feel everything in every way,  

2.  Viver tudo de todos os lados, To live everything from all sides,  

3.  
Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao 

mesmo tempo, 
To be the same thing in all possible at the 
same time,  

4.  
Realizar em si toda a humanidade de todos os 

momentos 
To realize in oneself all humanity at all 
moments 

5.  
Num só momento difuso, profuso, completo e 

longínquo. 
In one scattered, extravagant, complete, and 
aloof moment.  

   

6.  Eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo, 
I always want to be the thing I feel kinship 
with.  

7.  Eu torno-me sempre, mais tarde ou mais cedo, I always become, sooner or later,  
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Aquilo com quem simpatizo, seja uma pedra ou 

uma ânsia, 
The thing I feel kinship with, be it a stone or a 
yearning,  

8.  Seja uma flor ou uma ideia abstracta, A flower or an abstract idea,  

9.  
Seja uma multidão ou um modo de compreender 

Deus. 
A multitude or a way of understanding God.  

10.  E eu simpatizo com tudo, vivo de tudo em tudo. 
And I feel Kinship with all things, I live all in 
all.  

11.  
São-me simpáticos os homens superiores porque 

são superiores, 
I feel kinship with superior men because they 
are superior,  

12.  
E são-me simpáticos os homens inferiores porque 

são superiores também, 
And I feel  kinship with inferior men because 
they are superior too,  

13.  Porque ser inferior é diferente de ser superior, 
Since to be inferior is to be different from 
being superior,  

14.  
E por isso é uma superioridade a certos momentos 

de visão. 
And so it is a superiority at certain moments 
in our seeing.  

15.  
Simpatizo com alguns homens pelas suas 

qualidades de carácter, 
With some I feel kinship because of their 
character qualities,  

16.  
E simpatizo com outros pela sua falta dessas 

qualidades, 
And with others I feel kinship because they 
lack those qualities,  

   

17.  
E com outros ainda simpatizo por simpatizar com 

eles, 
And with still others I feel kinship because I 
feel kinship with them,  

18.  
E há momentos absolutamente orgânicos em que 

esses são todos os homens. 
And there are absolutely organic moments 
when “them” is all men.  

19.  Sim, como sou rei absoluto na minha simpatia, 
Yes, since I’m an absolute king in my feeling 
of kinship,  

   

20.  Basta que ela exista para que tenha razão de ser. It need only exist to have a raison d’être.  

21.  
Estreito ao meu peito arfante num abraço 

comovido 
Tight against my heaving breast, in a heartfelt 
embrace I hold 
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22.  (No mesmo abraço comovido) (In the same heartfelt embrace) 

23.  
O homem que dá a camisa ao pobre que 

desconhece, 
The man who gives his shirt to an indigent he 
doesn’t know,  

24.  
O soldado que morre pela pátria sem saber o que é 

pátria, 
The soldier who dies for his country without 
knowing what a country is,  

   

25.  E... And… 

26.  
E o matricida, o fratricida, o incestuoso, o violador 

de crianças, 
And the matricide, the fratricide, the 
incestuous, the child molester,  

27.  O ladrão de estradas, o salteador dos mares, 
The highwayman, the freebooter, the 
pickpocket,  

28.  
O gatuno de carteiras, o sombra que espera nas 

vielas 
The one who lies in wit in dark alleys –  

   

29.  
Todos são a minha amante predilecta pelo menos 

um momento na vida. 
All are my preferred lover for at least a 
moment in life.  

30.  Beijo na boca todas as prostitutas, I kiss every whore in the lips,  

31.  Beijo sobre os olhos todos os souteneurs, I kiss every pimp on the eyes,  

32.  
A minha passividade jaz aos pés de todos os 

assassinos, 
My passivity lies at the feet of every killer,  

33.  
E a minha capa à espanhola esconde a retirada a 

todos os ladrões. 
And my Spanish cape shields every fleeing 
thief.  

34.  Tudo é razão de ser da minha vida. Everything is the raison d’être of my life.  

   

35.  Cometi todos os crimes, I’ve committed every crime,  

36.  Vivi dentro de todos os crimes Lived within every crime 

37.  (Eu próprio fui, não um nem o outro no vício, (In vice I was not this person or that person 

38.  Mas o próprio vício-pessoa praticado entre eles, 
But the vice-in-person carried out between 
them,  
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39.  
E dessas são as horas mais arco-de-triunfo da 

minha vida). 
And these are my life’s most arch-triumphant 
times.) 

   

40.  Multipliquei-me para me sentir, I multiplied myself to feel myself,  

41.  Para me sentir, precisei sentir tudo, To feel myself I had to feel everything,  

42.  Transbordei, não fiz senão extravasar-me, I overflowed, I did nothing but spill out,  

43.  Despi-me entreguei-me. I undressed, I yielded,  

44.  
E há em cada canto da minha alma um altar a um 

deus diferente. 
And in each corner of my soul there’s an altar 
to a different god.  

   

45.  
Os braços de todos os atletas apertaram-me 

subitamente feminino, 
The arms of every athlete have squeezed my 
suddenly female self,  

46.  
E eu só de pensar nisso desmaiei entre músculos 

supostos. 
And the mere thought made me faint in 
imagined muscles.  

   

47.  
Foram dados na minha boca os beijos de todos os 

encontros, 
All kisses of all trysts have been placed on my 
lips,  

48.  
Acenaram no meu coração os lenços de todas as 

despedidas, 
All handkerchiefs of all farewells have waved 
in my heart,  

49.  
Todos os chamamentos obscenos de gestos e 

olhares 
All obscenely suggestive gestures and gazes 

50.  
Batem-me em cheio em todo o corpo com sede 

nos centros sexuais. 
Pound in my sex organs and throughout all 
my body.  

51.  
Fui todos os ascetas, todos os postos-de-parte, 

todos os como que esquecidos, 
I was every ascetic, every outcast, every 
forgotten man,  

52.  
E todos os pederastas — absolutamente todos (não 

faltou nenhum). 
And every pederast – absolutely every last 
one of them.  

53.  
Rendez-vous a vermelho e negro no fundo-inferno 

da minha alma! 
Black and red rendezvous in the hell of my 
soul’s depths! 
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54.  
(Freddie, eu chamava-te Baby, porque tu eras 

louro, branco e eu amava-te, 
(Freddie, whom I called Baby, because you 
were blond, fair, and I loved you), 

55.  
Quantas imperatrizes por reinar e princesas 

destronadas tu foste para mim! 
How many future empresses and dethroned 
princesses you were me! 

56.  
Mary, com quem eu lia Burns em dias tristes 

como sentir-se viver, 
Mary, with whom I read Burns on days as sad 
as the feeling of living,  

57.  
Mary, mal tu sabes quantos casais honestos, 

quantas famílias felizes, 
Mary, you’ve no idea how many honest 
couples and happy families 

58.  
Viveram em ti os meus olhos e o meu braço 

cingindo e a minha consciência incerta, 
My eyes and my clasping arm and my 
doubting conscience have lived in you,  

59.  
A sua vida pacata, as suas casas suburbanas com 

jardim, os seus half-holidays inesperados... 
Their peaceful lives, their suburban houses 
with yards, their unexpected half-holidays… 

60.  Mary, eu sou infeliz... Mary, I’m unhappy… 

61.  Freddie, eu sou infeliz... Freddie, I’m unhappy…  

62.  Oh, vós todos, todos vós, casuais, demorados, Oh, all of you, all, who passed by or lingered,  

63.  
Quantas vezes tereis pensado em pensar em mim, 

sem que o fizésseis, 
How many times you must have thought to 
think of me without doing it;  

64.  
Ah, quão pouco eu fui no que sois, quão pouco, 

quão pouco — 
Ah, how little I’ve counted in what you are, 
how little, how little –  

65.  
Sim, e o que tenho eu sido, ó meu subjectivo 

universo, 
Yes, and what have I been, O my subjective 
universe,  

66.  
Ó meu sol, meu luar, minhas estrelas, meu 

momento, 
O my sun, my moon, my stars, my moment,  

67.  
Ó parte externa de mim perdida em labirintos de 

Deus!) 
O outer part of me lost in God’s labyrinths!) 

   

68.  
Passa tudo, todas as coisas num desfile por mim 

dentro, 
Everything passes, all in a marching file 
inside me, 

69.  
E todas as cidades do mundo rumorejam-se dentro 

de mim... 
And in me every city of the world buzzes… 
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70.  

Meu coração tribunal, meu coração mercado, meu 

coração sala da Bolsa, meu coração balcão de 

Banco, 

My courthouse heart, my marketplace heart, 
my stock exchange heart, my bank counter 
heart,  

71.  Meu coração rendez-vous de toda a humanidade, My heart the rendezvous of all humanity,  

72.  
Meu coração banco de jardim público, hospedaria, 

estalagem, calabouço número qualquer coisa, 
My park bench , hostelry, boarding house, jail 
cell heart 

73.  
(«Aqui estuvo ei Manolo en visperas de ir al 

patibulo») 
(“Aqui estuvo Manuel antes de ser 
ejecutado”), 

74.  
Meu coração club, sala, plateia, capacho, guichet, 

portaló, 
My heart that’s a club, hall, auditorium, 
doormat, ticket booth, gangway,  

75.  
Ponte, cancela, excursão, marcha, viagem, leilão, 

feira, arraial, 
Bridge, turnstile, outing, march, journey, 
auction, fair, festival,  

76.  Meu coração postigo, My service window heart,  

77.  Meu coração encomenda, My parcel post heart,  

78.  Meu coração carta, bagagem, satisfação, entrega, My letter, luggage, remittance, delivery heart,  

79.  
Meu coração a margem, o limite, a súmula, o 

índice, 
My margin, border, summary, index heart: 

80.  Eh-lá, eh-lá, eh-lá, bazar o meu coração. Hey-ya, hey-ya, hey-ya, my bazaar of a heart.  

   

81.  Todas as madrugadas são a madrugada e a vida. All dawns are the dawn and are life.  

82.  Todas as auroras raiam no mesmo lugar: All auroras shine in the same place: 

83.  Infinito... Infinity… 

84.  Todas as alegrias de ave vêm da mesma garganta, 
Every joy of every bird comes from the same 
throat,  

85.  
Todos os estremecimentos de folhas são da mesma 

árvore, 
Every shiver of every leaf is from the same 
tree,  

86.  E todos os que se levantam cedo para ir trabalhar And everyone who gets up early to go to work 

87.  Vão da mesma casa para a mesma fábrica por o Goes from the same house to the same factory 
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mesmo caminho... by the same road.  

 
  

88.  
Rola, bola grande, formigueiro de consciências, 

terra, 
Roll, huge ball, anthill of consciousnesses, 
earth,  

89.  
Rola, auroreada, entardecida, a prumo sobre sóis, 

nocturna, 
Roll dawned and dusked, sun-scorched and 
nocturnal,  

90.  
Rola no espaço abstracto, na noite mal iluminada 

realmente 
Roll in abstract space, in the dimly lit night 
really 

91.  
Rola e (...) Roll and… 

 
  

92.  
Sinto na minha cabeça a velocidade do giro da 

terra, 
I feel in my head the speed of the earth’s 
spinning, 

93.  
E todos os países e todas as pessoas giram dentro 

de mim, 
And all nations and all persons spin inside 
me,  

94.  
Centrífuga ânsia, raiva de ir por os ares até aos 

astros 
Centrifugal yearning, the lust to travel 
through space to the stars 

95.  
Bate pancadas de encontro ao interior do meu 

crânio, Beats its fists against the inside of my brain,  

96.  
Põe-me alfinetes vendados por toda a consciência 

do meu corpo, 
Pokes blindfolded needles throughout my 
body’s consciousness,  

97.  
Faz-me levantar-me mil vezes e dirigir-me para 

Abstracto, 
Makes me get up a thousand times to go the 
Abstract,  

98.  
Para inencontrável, Ali sem restrições nenhumas, The Undiscoverable, the There without limits,  

99.  A Meta invisível todos os pontos onde eu não The invisible Goal, all the points I’m not at, 
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estou, e ao mesmo tempo all at the same time.  

 
  

100.  
Ah, não estar parado nem a andar, Ah! to be neither still nor in motion,  

101.  
Não estar deitado nem de pé, Neither lying down nor standing up,  

102.  
Nem acordado nem a dormir, Neither asleep nor awake,  

103.  
Nem aqui nem noutro ponto qualquer, Neither here nor anywhere else,  

104.  
Resolver a equação desta inquietação prolixa, To solve the equation of this prolix 

restlessness,  

 
  

105.  
Saber onde estar para poder estar em toda a parte, To know where to be that I could be in all 

parts,  

106.  
Saber onde deitar-me para estar passeando por 

todas as ruas, 
To know where to lie down that I could stroll 
on all streets,  

107.  
Saber onde (...) To know where… 

 
  

108.  
Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Whooooooossssssshhhhhhh 

109.  
HO-HO-HO-HO-HO-HO-HO WHOOOOOOOSSSSSSSHHHHHHH 

110.  
HO-HO-HO-HO-HO-HO-HO WHOOOOOOOSSSSSSSHHHHHHH 

111.  
HO-HO-HO-HO-HO-HO-HO WHOOOOOOOSSSSSSSHHHHHHH 

 
  

112.  
Cavalgada alada de mim por cima de todas as 

coisas, 
Winged cavalcade of me riding over all 
things,  

113.  Cavalgada estalada de mim por baixo de todas as Exploded cavalcade of me riding under all 
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coisas, things,  

114.  
Cavalgada alada e estalada de mim por causa de 

todas as coisas... 
Winged and exploded cavalcade of me for the 
sake of all things… 

115.  
Hup-la por cima das árvores, hup-la por baixo dos 

tanques, 
Alley-oop over the trees, alley-oop under 
ponds,  

116.  
Hup-la contra as paredes, hup-la raspando nos 

troncos, 
Alley-oop into the walls, alley-oop against 
tree trunks,  

117.  
Hup-la no ar, hup-la no vento, hup-la, hup-la nas 

praias, 
Alley-oop in the air, alley-oop in the wind, 
alley-oop on beaches,  

118.  
Numa velocidade crescente, insistente, violenta, With increasing, insistent, frenetic speed,  

119.  
Hup-la hup-la hup-la hup-la...... Alley-oop alley-oop alley-oop alley-oop… 

 
  

120.  
Cavalgada panteísta de mim por dentro de todas as 

coisas, Pantheistic cavalcade of me inside all things,  

121.  
Cavalgada energética por dentro de todas as 

energias, Energetic cavalcade of me inside all energies,  

122.  
Cavalgada de mim por dentro do carvão que se 

queima, da lâmpada que arde 
Cavalcade of me inside that coat that burns, 
inside the lamp that glows, 

123.  
De todos os consumos de energia Inside every kind of energy,  

124.  
Cavalgada de mil amperes, [...] Cavalcade of a thousand amperes,  

125.  
Cavalgada explosiva, explodida como uma bomba 

que rebenta 
Explosive cavalcade, exploded like a bursting 
bomb,  

126.  Cavalgada rebentando para todos os lados ao 
Cavalcade bursting  in all directions at the 
same time,  
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mesmo tempo, 

127.  
Cavalgada por cima do espaço, salto por cima do 

tempo, Cavalcade over space, a leap over time,  

128.  
Galga, cavalo electrão — ião —, sistema solar 

resumido 

Hurdling ion-electron horse, compressed solar 
system  

 

129.  
Por dentro da acção dos êmbolos, por fora do giro 

dos volantes. 
Inside the driving pistons, outside the turning 
flywheels.  

 
  

130.  
Dentro dos êmbolos, tornado velocidade abstracta 

e louca, 
Inside the pistons I take the form of raging 
abstract speed,  

131.  
Ajo a ferro e velocidade, vai-vem, loucura, raiva 

contida, 
Acting by iron and motion, come-and-go, 
madness, pent-up rage,  

132.  
Atado ao rasto de todos os volantes giro 

assombrosas horas, 
And on the rim of every flywheel I turn 
staggering hours,  

133.  
E todo o universo range, estraleja e estropia-se em 

mim. 
And the entire universe creaks, sizzles, and 
booms in me.  

134.  
Ho-ho-ho-ho-ho... Whoooosssshhhh… 

 
  

135.  
Cada vez mais depressa, cada vez mais com o 

espírito adiante do corpo 
Ever faster, the mind ever farther ahead of the 
body,  

136.  
Adiante da própria ideia veloz do corpo 

projectado, 
Ahead even of the rushing idea of the 
propelled body,  

137.  Com espírito atrás adiante do corpo, sombra, 
The mind behind ahead of the body, shadow, 
spark,  
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chispa, 

138.  
He-la-ho-ho... Helahoho. Hey-ya-whoooooo… Heyawhoooooo… 

 
  

139.  
Toda a energia é a mesma e toda a natureza é o 

mesmo... 
All energy is the same and all nature is the 
same… 

140.  
A seiva da seiva das árvores é a mesma energia 

que mexe 
The sap of tree sap is the same energy that 
turns 

141.  
As rodas da locomotiva, as rodas do eléctrico, os 

volantes dos Diesel, 
Train wheels, streetcar wheels, the diesel 
engine’s flywheels,  

142.  
E um carro puxado a mulas ou a gasolina é 

puxado pela mesma coisa. 
And a vehicle, streetcar wheels, the diesel 
engine’s flywheels,  

 
 And a vehicle moved by mules or gasoline is 

moved by the same thing. 

143.  
Raiva panteísta de sentir em mim 

formidandamente, Pantheistic rage of awesomely feeling 

144.  
Com todos os meus sentidos em ebulição, com 

todos os meus poros em fumo, 
With all my senses fizzing and all my pores 
fuming 

145.  
Que tudo é uma só velocidade, uma só energia, 

uma só divina linha 
That everything is but one speed, one energy, 
one divine line 

146.  
De si para si, parada a ciciar violências de 

velocidade louca... 
From and to itself, arrested and murmuring 
furies of mad speed… 

147.  
Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Whoooooooossssssshhhhhhh 

148.  
HO-HO-HO-HO-HO-HO-HO WHOOOOOOOSSSSSSSHHHHHHH 

149.  
HO-HO-HO-HO-HO-HO-HO WHOOOOOOOSSSSSSSHHHHHHH 
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150.  
HO-HO-HO-HO-HO-HO-HO WHOOOOOOOSSSSSSSHHHHHHH 

 Parte 2  

151.  
Ave, salve, viva a unidade veloz de tudo! Hail, hurrah, long live the hurtling unity of all 

things! 

152.  
Ave. salve, viva a igualdade de tudo em seta! Hail, hurrah, long live the equality of all 

things soaring! 

153.  
Ave, salve, viva a grande máquina universo! Hail, hurrah, long live that great machine the 

universe! 

154.  
Ave, que sois o mesmo, árvores, máquinas, leis, Hail, because you – trees, machines, laws – 

are the same,  

 
  

155.  
Ave, que sois o mesmo, vermes, êmbolos, ideias 

abstractas, 
Hail, because you – worms, pistons, abstract 
ideas – are the same,  

156.  
A mesma seiva vos enche, a mesma seiva vos 

torna, 
The same sap fills you, the same spa 
transforms you,  

157.  
A mesma coisa sois, e o resto é por fora e falso, You are the same thing, and the rest is outer 

and false,  

 
  

158.  
O resto, o estático resto que fica nos olhos que 

param, 
The rest, the static rest that remains in eyes 
that stop moving, 

159.  
Mas não nos meus nervos motor de explosão a 

óleos pesados ou leves, 
But not in my combustion-engine nerves that 
run on heavy or light oil,  

160.  
Não nos meus nervos todas as máquinas, todos os 

sistemas de engrenagem, 
Not in my all-machine, all-gear-system 
nerves, 

161.  
Nos meus nervos locomotiva, carro-eléctrico, 

automóvel, debulhadora a vapor, 
Not in my train, tram, car, steam-thresher 
nerves,  
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162.  
Nos meus nervos máquina marítima, Diesel, semi-

Diesel, Campbell, 
Ship-engine, diesel-engine, semidiesel, 
Campbell nerves,  

163.  
Nos meus nervos instalação absoluta a vapor, a 

gás, a óleo e a electricidade, 
100 percent steam-run, gas-run, oil-run, and 
electric-run nerves,  

164.  
Máquina universal movida por correias de todos 

os momentos! 
Universal machine moved by belts of all 
momentums! 

165.  
Comboio parte-te de encontro ao resguardo da 

linha de desvio! 
Smash, train, against the buffer of the 
sidetrack! 

166.  
Vapor navega direito ao cais e racha-te contra ele! Ram, steamer, into the pier and split open! 

167.  
Automóvel guiado pela loucura de todo o universo 

precipita-te 
Dash, automobile driven by the madness of 
all the universe,  

168.  
Por todos os precipícios abaixo Over the edge of every cliff 

169.  
E choca-te, trz!, esfrangalha-te no fundo do meu 

coração! 
And crash – bam! – into smithereens in the 
bottom of my heart! 

170.  
À moi, todos os objectos projécteis! Straight at me, all projectile objects! 

171.  
À moi, todos os objectos direcções! Straight at me, all object directions! 

172.  
À moi, todos os objectos invisíveis de velozes! Straight at me, all objects too swift to be seen! 

173.  
Batam-me, trespassem-me, ultrapassem-me! Strike me, pierce me, pass right through me! 

174.  
Sou eu que me bato, que me trespasso, que me 

ultrapasso! 
It’s I who strike, who pierce, who pass 
through myself! 

175.  
A raiva de todos os ímpetos fecha em círculo-

mim! 
The rage of all impetuses closes in a me-
circle! 

   

176.  Hela-hoho comboio, automóvel, aeroplano minhas 
Heya-whoooooo my train, auto, airplane 
desires.  
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ânsias, 

177.  
Velocidade entra por todas as ideias dentro, Speed, force your way into all ideas,  

178.  
Choca de encontro a todos os sonhos e parte-os, Collide into all dreams and shatter them,  

179.  
Chamusca todos os ideais humanitários e úteis, Scorch all humanitarian and useful ideals,  

180.  
Atropela todos os sentimentos normais, decentes, 

concordantes, 
Crush all normal and decent and harmonious 
feelings,  

181.  
Colhe no giro do teu volante vertiginoso e pesado Catch in the whirl of your heavy and dizzy 

flywheel 

182.  
Os corpos de todas as filosofias, os trapos de todos 

os poemas, 
The bodies of all philosophies, the tatters of 
all poems,  

183.  
Esfrangalha-os e fica só tu, volante abstracto nos 

ares, 
Shredding them till only you remain, an 
abstract flywheel in space,  

184.  
Senhor supremo da hora europeia metálico e cio. Metallic supreme lord and libido of Europe’s 

hour.  

185.  
Vamos, que a cavalgada não tenha fim nem em 

Deus! 
Let’s go, may the cavalcade never end, not 
even in God! 

186.  
Vamos que mesmo eu fique atrás da cavalgada, 

que eu fique 
Let’s go even if I should fall behind the 
cavalcade, even if I must clutch 

187.  
Arrastado à cauda do cavalo, torcido, rasgado, 

perdido 
The horse’s tail and be dragged, mangled, 
lacerated, lost 

188.  
Em queda, meu corpo e minha alma atrás da 

minha ânsia abstracta 
In free fall, my body and soul behind my 
abstract yearning,  

189.  
Da minha ânsia vertiginosa de ultrapassar o 

universo, 
My giddy yearning to transcend the universe,  

190.  
De deixar Deus atrás como um marco miliário 

nulo, 
To leave God behind like a negligible 
milestone,  

191.  De deixar o m(...) To leave… 
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192.  
Dói-me a imaginação não sei como, mas é ela que 

dói. 

My imagination hurts, I don’t know how, but 
that’s what hurts.  

 

193.  Declina dentro de mim o sol no alto do céu. The sun on high inside me is sinking.  

194.  
Começa a tender a entardecer no azul e nos meus 

nervos. 
Dusk is starting to fall over the blue and in 
my nerves.  

195.  
Vamos ó cavalgada, quem mais me consegues 

tornar? 
Let’s go, cavalcade, who else will you turn 
me into? 

196.  Eu que, veloz, voraz, comilão da energia abstracta, 
I, this swift, voracious glutton of abstract 
energy,  

197.  Queria comer, beber, esfolar e arranhar o mundo, 
Who wanted to eat, drink, claw and flay the 
world,  

198.  
Eu, que só me contentaria com calcar o universo 

aos pés, 
I, who could only be satisfied by trampling 
the universe underfoot,  

199.  Calcar, calcar, calcar até não sentir... 
Trampling, trampling, trampling until feeling 
nothing… 

200.  
Eu, sinto que ficou fora do que imaginei tudo o 

que quis, 
I feel that all of what I wanted eluded what I 
imagined,  

201.  Que embora eu quisesse tudo, tudo me faltou, 
That although I wanted everything, 
everything lacked.  

   

202.  
Cavalgada desmantelada por cima de todos os 

cimos, 
Cavalcade dismantled above all summits,  

203.  
Cavalgada desarticulada por baixo de todos os 

poços, 
Cavalcade dissolved underneath all wells,  

204.  
Cavalgada voo, cavalgada seta, cavalgada 

pensamento-relâmpago, 
Cavalcade flight, cavalcade arrow, cavalcade 
flashing thought,  

205.  
Cavalgada eu, cavalgada eu, cavalgada o 

universo-eu. 
Cavalcade I, cavalcade I, cavalcade universe-
I.  
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Helahoho-o-o-o-o-o-o-o... Heyawhooooooooo...  

206.  Meu ser elástico, mola, agulha, trepidação... 
My elastic being, a spring, a needle, a 
trembling...  

 Parte 3  

207.  
Trago dentro do meu coração, I CARRY inside my heart,  

208.  
Como num cofre que se não pode fechar de cheio, As in a chest too full to shut,  

209.  
Todos os lugares onde estive, All the places where I’ve been,  

210.  
Todos os portos a que cheguei, All the ports at which I’ve called,  

211.  
Todas as paisagens que vi através de janelas ou 

vigias, 
All the sights I’ve seen through windows and 
portholes 

212.  
Ou de tombadilhos, sonhando, And from quarterdecks, dreaming,  

213.  
E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu 

quero. 
And all of this, which is so much, is nothing 
next to what I want.  

214.  
A entrada de Singapura, manhã subindo, cor 

verde, 
The entrance to Singapore, new day rising, all 
green,  

215.  
O coral das Maldivas em passagem cálida, The coral of the Maldives in a sweltering 

passage,  

216.  
Macau à uma hora da noite... Acordo de repente... Macao at one in the morning… I wake up 

with a start… 

217.  
Yat-lô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô... Ghi — ... Yhat-loh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh… Gea  - 

… 

218.  
E aquilo soa-me do fundo de uma outra 

realidade... 
And the sound reaches me from the heart of 
another reality… 

219.  
A estatura norte-africana quase de Zanzibar ao 

sol... 
The almost North African stature of Zanzibar 
in the sun,  
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220.  
Dar-es-Salaam (a saída é difícil)... Dar es Salaam (hard to clear the port),  

221.  
Majunga, Nossi-Bé, verduras de Madagáscar... Mahjanga, Nosy-Bé, Madagascar’s lush 

greens,  

222.  
Tempestades em torno ao Guardafui... Storms around Guardafui,  

223.  
E o Cabo da Boa Esperança nítido ao sol da 

madrugada... 
The Cape of Good Hope glowing in the 
morning Sun,  

224.  
E a Cidade do Cabo com a Montanha da Mesa ao 

fundo... 
And Cape Town with Table Mountain in the 
background…  

225.  
Viajei por mais terras do que aquelas em que 

toquei... I’ve visited more lands than I’ve set foot on,  

226.  
Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os 

olhos... 
I’ve seen more landscapes than I’ve laid eyes 
on,  

227.  
Experimentei mais sensações do que todas as 

sensações que senti, 
I’ve experienced more sensations than all the 
ones I’ve felt,  

228.  
Porque, por mais que sentisse, sempre me faltou 

que sentir 
Because however much I felt I never felt 
enough,  

229.  
E a vida sempre me doeu, sempre foi pouco, e eu 

infeliz. 
And life always painted me, it was always too 
little, and I was unhappy.  

230.  
A certos momentos do dia recordo tudo isto e 

apavoro-me, 
At certain times of the day I remember all this 
and am terrified,  

231.  
Penso em que é que me ficará desta vida aos 

bocados, deste auge, 
I think of what will remain of these snatches 
of life, of this exaltation,  

232.  
Desta estrada às curvas, deste automóvel à beira 

da estrada, deste aviso, 
Of this winding road, of this car on the road’s 
shoulder, of this sign,  

233.  Desta turbulência tranquila de sensações Of this calm confusion of conflicting 
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desencontradas, sensations,  

234.  
Desta transfusão, desta insubsistência, desta 

convergência iriada, 
Of this transfusion, of this evanescence, of 
this iridescent convergence,  

235.  
Deste desassossego no fundo de todos os cálices, Of this disquietude at the bottom of every 

glass.  

236.  
Desta angústia no fundo de todos os prazeres, Of this anxiety at the heart of every pleasure, 

237.  
Desta saciedade antecipada na asa de todas as 

chávenas, 
Of this satiety anticipated in every teacup’s 
handle,  

238.  

Deste jogo de cartas fastiento entre o Cabo da Boa 

Esperança e as Canárias. 
Of this tiresome card game between the Cape 
of Good Hope and the Canaries. 

239.  
Não sei se a vida é pouco ou de mais para mim. I don’t know if life is too little or too much 

for me.  

240.  
Não sei se sinto de mais ou de menos, não sei I don’t know if I feel too much or too little, I 

don’t know.  

241.  
Se me falta escrúpulo espiritual, ponto-de-apoio 

na inteligência, 
If I lack moral scruples, a fulcrum in my 
mind, 

242.  
Consanguinidade com o mistério das coisas, 

choque 
Consanguinity with the mystery of thing, 
impact 

243.  
Aos contactos, sangue sob golpes, estremeção aos 

ruídos, 
On contact, blood beneath blow, sensibility to 
noises,  

244.  
Ou se há outra significação para isto mais cómoda 

e feliz. 
Or if there’s a simpler and happier 
explanation for all this.  

245.  
Seja o que for, era melhor não ter nascido, Whatever the case, it would be better not to 

have been born,  

246.  
Porque, de tão interessante que é a todos os 

momentos, 
For no matter how interesting it is at every 
moment,  
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247.  
A vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a 

ranger, 
Live sometimes hurts, jades, cuts, bruises, 
grates,  

248.  
A dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar 

no chão, de sair 
Makes us want to scream, to jump, to wallow, 
to walk 

249.  
Para fora de todas as casas, de todas as lógicas e 

de todas as sacadas, 
Out of every house and every logic and off 
every balcony,  

250.  
E ir ser selvagem para a morte entre árvores e 

esquecimentos 
And to become savage and die among trees 
and things forgotten,  

251.  
Entre tombos, e perigos e ausência de amanhãs, Among collapses and hazards and the absence 

of tomorrows,  

252.  
E tudo isto devia ser qualquer outra coisa mais 

parecida com o que eu penso, 
And all this, O life, should be something 
closer to what I think,  

253.  
Com o que eu penso ou sinto, que eu nem sei qual 

é, ó vida. 
To what I think or what I feel, whatever that 
is.  

254.  
Cruzo os braços sobre a mesa, ponho a cabeça 

sobre os braços, 
I cross my arms on the table, I lay my head on 
my arms,  

255.  
E preciso querer chorar, mas não sei ir buscar as 

lágrimas... 
And I need to want to cry, but I don’t know 
where to find the tears.  

256.  
Por mais que me esforce por ter uma grande pena 

de mim, não choro, 
No matter how hard I try to pity myself, I 
don’t cry,  

257.  
Tenho a alma rachada sob o indicador curvo que 

lhe toca... 
My soul is broken under the curved finger 
that touches it…  

258.  
Que há-de ser de mim? Que há-de ser de mim? What will become of me? What will become 

of me? 

259.  
Correram o bobo a chicote do palácio, sem razão, They ran the jester out of the palace with a 

whip for no reason,  
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260.  
Fizeram o mendigo levantar-se do degrau onde 

caíra. 
They made the beggar get up from the step 
where he’d fallen.  

261.  
Bateram na criança abandonada e tiraram-lhe o 

pão das mãos. 
They spanked the abandoned child and took 
away his bread,  

262.  
Oh mágoa imensa do mundo, o que falta é agir... Oh immense grief of the world, what’s 

needed is action… 

263.  
Tão decadente, tão decadente, tão decadente... So decadent, so decadent, so decadent…  

264.  
Só estou bem quando ouço música, e nem então. I’m only at peace when I listen to music, and 

not even then.  

265.  
Jardins do século dezoito antes de 89, Gardens of the eighteenth century before ’89,  

266.  
onde estais vós, que eu quero chorar de qualquer 

maneira? 
Where are you? For I’d like to cry one way or 
another.  

267.  
Como um bálsamo que não consola senão pela 

ideia de que é um bálsamo, 
Like a balsam that only comforts because of 
the idea that it’s a balsam, 

268.  
A tarde de hoje e de todos os dias pouco a pouco, 

monótona, cai. 
The evening of today and all days, little by 
little, monotonously falls.  

269.  
Acenderam as luzes, cai a noite, a vida substitui-

se. 
The lights have come on, the night is falling, 
life changes its face.  

270.  
Seja de que maneira for, é preciso continuar a 

viver. One way or another I have to keep on living. 

271.  
Arde-me a alma como se fosse uma mão, 

fisicamente. My soul burns like a hand, physically.  

272.  
Estou no caminho de todos e esbarram comigo. I’m on the road of all men and they bump 

against me.  

273.  
Minha quinta na província, O house in the country, if only there were less 

274.  Haver menos que um comboio, uma diligência e a Than a train, a coach and the decision to leave 
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decisão de partir entre mim e ti. separating me from you. 

275.  
Assim fico, fico... Eu sou o que sempre quer 

partir, 
As it is I stay, I stay…. I’m the one who 
always wants to leave 

276.  
E fica sempre, fica sempre, fica sempre, And always stays, always stays, always stays.  

277.  
Até à morte fica, mesmo que parta, fica, fica, 

fica... 
Until death I’ll stay, even if I leave I’ll stay, 
stay, stay, stay… 

278.  
Torna-me humano, ó noite, torna-me fraterno e 

solícito. 
Make me human, O night, make me helpful 
and brotherly.  

279.  
Só humanitariamente é que se pode viver. Only humanitarianly can one live.  

280.  
Só amando os homens, as acções, a banalidade 

dos trabalhos, 
Only by loving mankind, actions, the banality 
of jobs, 

281.  
Só assim — ai de mim! —, só assim se pode viver Only in this way – alas! – only in this way can 

one live.  

282.  
Só assim, ó noite, e eu nunca poderei ser assim! Only this way, O night, and I can never be 

this way! 

283.  
Vi todas as coisas, e maravilhei-me de tudo, I’ve seen all things, and marveled at them all,  

284.  
Mas tudo ou sobrou ou foi pouco — não sei qual 

— e eu sofri. 
But it was too much or too little – I’m not 
sure which – and I suffered.  

285.  
Vivi todas as emoções, todos os pensamentos, 

todos os gestos, 
I’ve lived every emotion, every thought, 
every gesture,  

286.  
E fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los 

e não conseguisse 
And remained as sad as if I’d wanted to live 
them and failed to.  

287.  
Amei e odiei como toda a gente, I’ve loved and hated like everyone else,  

288.  
Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo, But for everyone else this was normal and 

instinctive,  
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289.  
E para mim foi sempre a excepção, o choque, a 

válvula, o espasmo. 
Whereas for me it was always an exception, a 
shock, a release valve, a convulsion.  

290.  Vem, ó noite, e apaga-me, vem e afoga-me em ti 
Come, night, and snuff me out, come and 
drown me in yourself.  

291.  
Ó carinhosa do Além, senhora do luto infinito, O beloved  from Beyond, lady of infinite 

mourning,  

292.  
Mágoa externa da Terra, choro silencioso do 

Mundo. 
Exterior grief of Earth, silent weeping of the 
World,  

293.  
Mãe suave e antiga das emoções sem gesto, Gentle ancient mother of unexpressed 

emotions,  

294.  
Irmã mais velha, virgem e triste, das ideias sem 

nexo, 
Chaste and sad older sister of incoherent 
ideas,  

295.  
Noiva esperando sempre os nossos propósitos 

incompletos, 
Fiancée forever waiting on our unrealized 
plans,  

296.  
A direcção constantemente abandonada do nosso 

destino, The constantly abandoned road of our destiny,  

297.  
A nossa incerteza pagã sem alegria, Our joyless pagan uncertainty,  

298.  
A nossa fraqueza cristã sem fé, Our faithless Christian weakness,  

299.  
O nosso budismo inerte, sem amor pelas coisas 

nem êxtases, 
Our inert Buddhism that loves neither things 
nor ecstasies,  

300.  
A nossa febre, a nossa palidez, a nossa 

impaciência de fracos, 
Our fever, our pallor, our weak-kneed 
impatience,  

301.  
A nossa vida, ó mãe, a nossa perdida vida... Our life, O mother, our lost life…  

302.  
Não sei sentir, não sei ser humano, conviver I’m unable to feel, to be human, to reach out  

303.  De dentro da alma triste com os homens meus 
From inside my sad soul to my fellow earthly 
brothers. 
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irmãos na terra. 

304.  
Não sei ser útil mesmo sentindo, ser prático, ser 

quotidiano, nítido, 
And even were I to feel, I’m unable to be 
useful, practical, quotidian, definite,  

305.  
Ter um lugar na vida, ter um destino entre os 

homens, To have a place in life, a destiny among men,  

306.  
Ter uma obra, uma força, uma vontade, uma horta, To have a vocation, a force, a will, a garden,  

307.  
Uma razão para descansar, uma necessidade de 

me distrair, A reason for resting, a need for recreation,  

308.  
Uma coisa vinda directamente da natureza para 

mim. 
Something that come to me directly from 
nature.  

309.  
Por isso se para mim materna, ó noite tranquila... So be motherly to me, O tranquil night… 

310.  
Tu, que tiras o mundo ao mundo, tu que és a paz, You who remove the world from the world, 

you who are peace,  

311.  
Tu que não existes, que és só a ausência da luz, You who don’t exist, who are only the 

absence of light,  

312.  
Tu que não és uma coisa, um lugar, uma essência, 

uma vida, 
You who aren’t a thing, a place, an essence or 
a life,  

313.  
Penélope da teia, amanhã desfeita, da tua 

escuridão, 
Penelope who weaves darkness that tomorrow 
will be unraveled,  

314.  
Circe irreal dos febris, dos angustiados sem causa, Unreal Circe of the fevered, of the anguished 

without cause,  

315.  
Vem para mim, ó noite, estende para mim as 

mãos, Come to me, O night, reach out your hands,  

316.  
E sê frescor e alívio, ó noite, sobre a minha 

fronte... 
And be coolness and relief, O night, on my 
forehead… 

317.  Tu, cuja vinda é tão suave que parece um You, whose coming is so gentle you seem to 
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afastamento, be drawing away,  

318.  
Cujo fluxo e refluxo de treva, quando a lua bafeja, Whose ebb and flow of darkness, as the moon 

softly breathes,  

319.  
Tem ondas de carinho morto, frio de mares de 

sonho, 
Has waves of dead tenderness, the cold of 
vast oceans of dream, 

320.  
Brisas de paisagens supostas para a nossa angústia 

excessiva... 
Breezes of imagined landscapes for our 
inordinate anguish… 

321.  
Tu, palidamente, tu, flébil, tu, liquidamente, You, pallidly, you, faintly, you, liquidly,  

322.  
Aroma de morte entre flores, hálito de febre sobre 

margens, 
Scent of death among flowers, breath of fever 
along riverbanks,  

323.  
Tu, rainha, tu castelã, tu, dona pálida, vem... You, queen, you chatelaine, you, pale lady, 

come… 

 Parte 4  

324.  
Viro todos os dias todas as esquinas de todas as 

ruas, 
I TURN every corner of every street every 
day,  

325.  
E sempre que estou pensando numa coisa, estou 

pensando noutra. And whenever I’m thinking of another.  

326.  
Não me subordino senão por atavismo, I don’t conform except by atavism.  

327.  
E há sempre razões para emigrar para quem não 

está de cama. 
And unless one is bedridden there’s always a 
reson to emigrate.  

328.  
Das terrasses de todos os cafés de todas as cidades From every sidewalk café of every city 

329.  
Acessíveis à imaginação Accessible to the imagination 

330.  
Reparo para a vida que passa, sigo-a sem me 

mexer, 
I look at life passing by, watching without 
getting involved, 
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331.  
Pertenço-lhe sem tirar um gesto da algibeira, Belonging to it without pulling a gesture out 

of my pocket 

332.  
Nem tomar nota do que vi para depois fingir que o 

vi. 
And without noting down what I see to 
pretend later on that I saw it.  

333.  
No automóvel amarelo a mulher definitiva de 

alguém passa, 
The definite wife of someone rides by in the 
yellow car,  

334.  
Vou ao lado dela sem ela saber. And I’m sitting next to her although she 

doesn’t know it.  

335.  
No trottoir imediato eles encontram-se por um 

acaso combinado, 
On the sidewalk they run into each other by a 
planned coincidence,  

336.  
Mas antes do encontro deles lá estar já eu estava 

com eles lá. 
But before they were there I was already there 
with them.  

337.  
Não há maneira de se esquivarem a encontrar-me, 

não há modo de eu não estar em toda a parte. 

There’s no way they can avoid finding me, no 
way I won’t be everywhere.  

 

338.  
O meu privilégio é tudo My privilege is everything 

339.  
(Brevetée, Sans Garantie de Dieu, a minh'Alma). (My soul patented, San Garantie de Dieu).  

340.  
Assisto a tudo e definitivamente. I witness everything and exhaustively,  

341.  
Não há jóia para mulher que não seja comprada 

por mim e para mim, 
There’s no woman’s jewel that’s not bought 
by me and for me,  

342.  
Não há intenção de estar esperando que não seja 

minha de qualquer maneira 
No thought of waiting that’s not in some way 
mine,  

343.  
Não há resultado de conversa que não seja meu 

por acaso 
No conversation that doesn’t in the end have a 
bearing on me,  

344.  Não há toque de sino em Lisboa há trinta anos, 
No pealing bell in Lisbon in thirty years or 
night at the opera in fifty 
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noite de S. Carlos há cinquenta 

345.  
Que não seja para mim por uma galanteria 

deposta. That hasn’t been gallantly laid at my feet. 

346.  
Fui educado pela Imaginação, I was brought up by Imagination,  

347.  
Viajei pela mão dela sempre, I always traveled by her hand,  

348.  
Amei, odiei, falei, pensei sempre por isso, And thus I always loved, hated, spoke, 

thought,  

349.  
E todos os dias têm essa janela por diante, Having every day this window before me,  

350.  
E todas as horas parecem minhas dessa maneira. Every hour being mine in this way.  

 Parte 5  

351.  
Clarim claro da manhã ao fundo BRIGHT bugle of morning on the outer edge 

352.  
Do semicírculo frio do horizonte, Of the horizon’s cold half circle,  

353.  
Ténue clarim longínquo como bandeiras incertas Tenuous distant bugle like hazy flags 

354.  
Desfraldadas para além de onde as cores são 

visíveis. Unfurled beyond where colors are visible… 

355.  
Clarim trémulo, poeira parada, onde a noite cessa Tremulous bugle, dust that hovers where the 

night ends,  

356.  
Poeira de ouro parada no fundo da visibilidade... Golden dust hovering on the edge of 

visibility… 

357.  
Carro que chia limpidamente, vapor que apita, Car that cleanly screeches, steamer that 

whistles,  

358.  
Guindaste que começa a girar no meu ouvido, Crane that begins to swivel in my ear,  

359.  
Tosse seca, nova do que sai de casa, Hacking cough announcing that the man’s 

going out,  

360.  
Leve arrepio matutino na alegria de viver, Light morning shiver of the joy of living,  
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361.  
Gargalhada subida velada pela bruma exterior não 

sei como, 
Burst of laughter veiled in some strange way 
by the mist,  

362.  
Costureira fadada para pior que a manhã que 

sente, 
Seamstress destined for worse than the 
morning she feels,  

363.  
Operário tísico desfeito para feliz nesta hora Consumptive laborer dying of happiness in 

this 

364.  
Inevitavelmente vital, Inevitably vital hour 

365.  
Em que o relevo das coisas é suave, certo e 

simpático, 
In which the contours of things are soft, 
friendly, and sure,  

366.  
Em que os muros são frescos ao contacto da mão, 

e as casas 
In which the walls are cool to the hand’s 
touch, and the houses 

367.  
Abrem, aqui e ali os olhos cortinados a branco... Here and there open their white-curtained 

eyes… 

368.  
Toda a madrugada é uma cortina que oscila, Every morning is a gently waving curtain 

369.  
E refresca ilusões e recordações na minha alma de 

transeunte, 
Reviving illusions and memories in my 
passerby soul,  

370.  
No meu coração banido de epidérmico espírito, In my exiled, epidermically spirited heart,  

371.  
No meu cansado e velado ... In my tired and veiled… 

372.  
... e caminha tudo … and everything proceeds 

373.  
Para a hora cheia de luz em que as lojas baixam as 

pálpebras 
Toward the light-filled hour when shops 
lower their eyelids 

374.  
E rumor tráfego carroça comboio eu-sinto sol 

estruge 
And noise traffic pushcart train I-feel sun 
resounds 

375.  
Vertigem do meio-dia emoldurada a vertigens — Vertigo of midday framed in vertigos –  
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376.  
Sol nos vértices e nos (...) da minha visão estriada, Sun in the heights….. of my striated vision,  

377.  
Do rodopio parado da minha retentiva seca, Of the frozen whirl of my parched memory,  

378.  
Do abrumado clarão fixo da minha consciência de 

viver. 
Of the faint steady glimmer of my 
consciousness of living.  

379.  
Rumor tráfego carroça comboio carros eu-sinto 

sol rua, 
Noise traffic train pushcart cars I-feel sun 
street,  

380.  
Aros caixotes trolley loja rua vitrines saia olhos Hoops crates streetcar shop street 

shopwindows skirt eyes 

381.  
Rapidamente calhas carroças caixotes rua 

atravessar rua 
Quickly tracks pushcarts crates street crossing 
street 

382.  
Passeio lojistas «perdão» rua Sidewalks shopkeepers “excuse me” street 

383.  
Rua a passear por mim a passear pela rua por mim Street strolling over me strolling down the 

street over me 

384.  
Tudo espelhos as lojas de cá dentro das lojas de lá All is mirrors shops on this side in the shops 

on that side 

385.  
A velocidade dos carros ao contrário nos espelhos 

oblíquos das montras, 
The speed of the cars upside down in the 
tilted shopwindow mirrors,  

386.  
O chão no ar o sol por baixo dos pés rua regas 

flores no cesto rua 
The ground in the air the sun underfoot street 
watering flowers in the basket street 

387.  
O meu passado rua estremece camião rua não me 

recordo rua 
My past street shaking truck street I don’t 
remember street 

388.  
Eu de cabeça p’ra baixo no centro da minha 

consciência de mim 
Me headfirst in the center of my 
consciousness of myself 

389.  
Rua sem poder encontrar uma sensação só de cada 

vez rua 
Street unable to pinpoint just one sensation 
street 
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390.  
Rua p’ra trás e p’ra diante debaixo dos meus pés Street behind and ahead under my feet 

391.  
Rua em X em Y em 7 por dentro dos meus braços Street in x in y in z in my arms 

392.  
Rua pelo meu monóculo em círculos de 
cinematógrafo pequeno,  

Street through my monocle in circles of a 
small movie projector, 

393.  
Caleidoscópio em curvas iriadas nítidas rua. Kaleidoscope in distinct iridescent curves 

street.  

394.  
Bebedeira da rua e de sentir ver ouvir tudo ao 

mesmo tempo. 
Drunk from the street and from feeling seeing 
hearing everything at once,  

395.  
Bater das fontes de estar vindo para cá ao mesmo 

tempo que vou para lá, 
My temples throbbing from coming here and 
going there at the same time….. 

 Parte 6  

396.  
Estatelo-me ao comprido em toda a vida I FALL full length into all of life,  

397.  
E urro em mim a minha ferocidade de viver... And my lust for living roars within me.  

398.  
Não há gestos de prazer pelo mundo que valham No pleasures in the world can equal 

399.  
A alegria estupenda de quem não tem outro modo 

de a exprimir The stupendous joy of one who can’t tell it 

400.  
Que rolar-se pelo chão entre ervas e malmequeres Except by rolling on the ground in the grass 

and the daisies,  

401.  
E misturar-se com terra até sujar o fato e o 

cabelo... 
Mingling with the dirt until his suit and hair 
are dirty…  

402.  
Não há versos que possam dar isto... 

There are no verses that can grant this.  

 

403.  
Arranquem um (...) de erva, trinquem-na e 

perceber-me-ão, 
Pluck a blade of grass, bite into it, and you 
will understand,  

404.  Perceberão completamente o que eu 
You’ll completely understand what I 
incompletely express.  
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incompletamente exprimo. 

405.  
Tenho a fúria de ser raiz I crave to be a root 

406.  
A perseguir-me as sensações por dentro como uma 
seiva...  Pursuing my inner sensations like a sap… 

407.  
Queria ter todos os sentidos, incluindo a 
inteligência,  I’d like to have all of the senses – including 

408.  
A imaginação e a inibição My intellect, imagination and inhibition –  

409.  
À flor da pele para me poder rolar pela terra 

rugosa 
On my skin’s surface so that I could roll over 
the rough ground 

410.  
Mais de dentro, sentindo mais rugosidade e 

irregularidades. 
More deeply within, feeling more roughness 
and bumps.  

411.  
Eu só estaria contente se o meu corpo fosse a 

minha alma... I’d only be satisfied if my body were my soul,  

412.  
Assim todos os ventos, todos os sóis, e todas as 

chuvas 
For only then would all winds, all suns and all 
rains 

413.  
Seriam sentidos por mim do único modo que eu 

quereria... Be felt by me in the way I’d like.  

 
  

414.  
Não podendo acontecer-me isto, desespero, raivo, This being impossible, I despair, I rage,  

415.  
Tenho vontade de poder arrancar à dentada o meu 

fato I wish I could gnash at my suit 

416.  
E depois ter pesadas garras de leão para me 

despedaçar 
And have a lion’s tough claws to rip at my 
flesh 

417.  
Até o sangue correr, correr, correr, correr... Until the blood would flow, flow, flow, 

flow… 
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418.  
Sofro porque tudo isto é absurdo I suffer because all of this is absurd,  

419.  
Como se me tivesse medo alguém, As if I could scare somebody 

420.  
Com o meu sentimento agressivo para o destino, 

para Deus, 
With my hostile feeling toward destiny, 
toward God,  

421.  
Que nasce de encararmos com o Inefável Which arises when we confront the Ineffable 

422.  
E medirmos bem, de repente, a nossa fraqueza e 

pequenez. 
And suddenly perceive our weakness and 
smallness.  

 
  

423.  
Nada me prende, a nada me ligo, a nada pertenço. I’M HELD by nothing, I hold on to nothing, I 

belong to nothing.  

424.  
Todas as sensações me tomam e nenhuma fica. All sensations seize me, and none endure.  

425.  
Sou mais variado que uma multidão de acaso, I’m more motley that a random crow,  

426.  
Sou mais diverso que o universo espontâneo, I’m more varied than the spontaneous 

universe,  

427.  
Todas as épocas me pertencem um momento, All eras have belonged to me for a moment,  

428.  
Todas as almas um momento tiveram seu lugar em 

mim. 
All souls for a moment have had their place in 
me.  

 
  

429.  
Fluido de intuições, rio de supor-mas, Current of intuitions, river of imagining me as 

them,  

430.  
Sempre ondas sucessivas, Always wave after wave,  

431.  
Sempre o mar — agora desconhecendo-se Always the sea – now growing strange,  

432.  
Sempre separando-se de mim, indefinidamente. Always drawing away from me, indefinitely.  

433.  Ó cais onde eu embarque definitivamente para a O wharf where I would definitely embark for 
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Verdade, Truth, 

434.  
Ó barco com capitão e marinheiros, visível no 

símbolo, O boat with a captain and sailors, 

435.  
Ó águas plácidas, como as de um rio que há, no 

crepúsculo symbolically visible,  

436.  
Em que me sonho possível — O calm waters, as of an actual river, in the 

twilight  

437.  
Onde estais que seja um lugar, quando sois que 

seja uma hora? In which I dream I’m possible –  

438.  
Quero partir e encontrar-me, Where are you in real space? When are you in 

real time? 

439.  
Quero voltar a saber de onde, I want to return knowing where from,  

440.  
Como quem volta ao lar, como quem torna a ser 

social, 
Like one who returns home and becomes 
sociable again,  

441.  
Como quem ainda é amado na aldeia antiga, Like one who is still loved in his old village,  

442.  
Como quem roça pela infância morta em cada 

pedra de muro, 
Like one who brushes against his dead 
childhood in each stone of each wall,  

443.  
E vê abertos em frente os eternos campos de 

outrora 
And spread out before him he sees the eternal 
fields of yesterday,  

444.  
E a saudade como uma canção de mãe a embalar 

flutua And nostalgia like a mother’s lullaby wafts 

445.  
Na tragédia de já ser passado, In the tragedy of belonging to the past.  

446.  
Ó terras ao sul, conterrâneas, locais e vizinhas! O native, local, and neighboring lands to the 

south! 

447.  
Ó linha dos horizontes, parada nos meus olhos, O line of the horizon, hazy to my eyes,  
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448.  
Que tumulto de vento próximo me é ainda 

distante, 
What a tumult of approaching winds I can 
sense in your distance! 

449.  
E como oscilas no que eu vejo, de aqui! And how you quiver in all that I see from 

here! 

450.  
Merda p'rá vida! To hell with life! 

451.  
Ter profissão pesa aos ombros como um fardo 

pago, 
To have a profession weighs like paid freight 
on the shoulders,  

452.  
Ter deveres estagna, To have duties stupefies,  

453.  
Ter moral apaga, To have morals stifles,  

454.  
Ter a revolta contra deveres e a revolta contra a 

moral, 
And to react against duties and rebel against 
morals 

455.  
Vive na rua sem siso. Lives on the street – a fool.  

 Parte 7  

456.  
Passo adiante, nada me toca; sou estrangeiro. I WALK on, nothing touches me: I’m foreign.  

457.  
As mulheres que chegam às portas depressa The women who scurry to their front doors  

458.  
Viram apenas que eu passei. See only that I’ve walked by.  

459.  
Estou sempre do lado de lá da esquina dos que me 

querem ver, 
I’m always around the corner from whoever 
tries to see me,  

460.  
Inatingível a metais e encrustamentos. Invulnerable to metal and encrustations.  

461.  
Ó tarde, que reminiscências! O afternoon, what memories! 

462.  
Ontem ainda, criança que se debruçava no poço, Just yesterday I was a child leaning over the 

well,  

463.  
Eu via com alegria meu rosto na água longínqua. Delighted to see my face in the water down 

below.  
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464.  
Hoje, homem, vejo meu rosto na água funda do 

mundo. 
Today, a man, I see my face in the deep water 
of the world.  

465.  
Mas se rio é só porque fui outro eu And if I laugh it’s only because I was once a 

different I: 

466.  
A criança que viu com alegria seu rosto no fundo 

do poço. 
A child delighted to see his face in the bottom 
of the well.  

467.  
Sinto-os a todos substância da minha pele. Toco 

no meu braço e eles estão ali. I feel them all as flesh of my own flesh.  

468.  
Os mortos — eles nunca me deixam! I touch my arm and there they are: 

469.  
Nem as pessoas mortas, nem os lugares passados, 

nem os dias. The dead, who never leave me! 

470.  
E às vezes entre o ruído das máquinas da fábrica And the dead are all the people, places, and 

days from my past.  

471.  
Toca-me levemente uma saudade no braço Sometimes amid the noise of the factory 

machines 

472.  
E eu viro-me... e eis no quintal da minha casa 

antiga A nostalgia lightly grazes my arm,  

473.  
A criança que fui ignorando ao sol que eu haveria 

de ser. 
I turn around, and there in the sunlit yard of 
my old house 

474.  
        Ah, sê materna! Ah, be motherly! 

475.  
        Ah, sê melíflua e taciturna Ah, be mellifluous and speechless,  

476.  
        Ó noite aonde me esqueço de mim O night in which I forget myself 

477.  
        Lembrando... Remembering… 

 Parte 8  

478.  
Sentir tudo de todas as maneiras, TO FEEL everything in every way,  
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479.  
Ter todas as opiniões, To hold all opinions,  

480.  
Ser sincero contradizendo-se a cada minuto, To be sincere contradicting oneself every 

minute,  

481.  
Desagradar a si-próprio pela plena liberalidade de 

espírito, 
To annoy oneself with absolute open-
mindedness,  

482.  
E amar as coisas como Deus. And to love things just like God.  

483.  
Eu, que sou mais irmão de uma árvore que de um 

operário, 
I, who am more brother to a tree that to a 
worker,  

484.  
Eu, que sinto mais a dor suposta do mar ao bater 

na praia 
I, who feel the poetic pain of waves beating 
the shore 

485.  
Que a dor real das crianças em quem batem More than the real pain of beaten children 

486.  
(Ah, como isto deve ser falso, pobres crianças em 

quem batem — 
(Ah, but this must be a lie, poor beaten 
children –  

487.  
E porque é que as minhas sensações se revezam 

tão depressa?) 
And why is it that my sensations take such 
sudden turns?) 

488.  
Eu, enfim, que sou um diálogo contínuo I, finally, who am an unending dialogue,  

489.  
Um falar-alto incompreensível, alta-noite na torre, An unintelligible voice, dead of night in the 

tower,  

490.  
Quando os sinos oscilam vagamente sem que mão 

lhes toque 
When the bells barely sway without a hand 
having touched them 

491.  
E faz pena saber que há vida que viver amanhã. And it’s saddening to know there’s life to be 

lived tomorrow.  

492.  
Eu, enfim, literalmente eu, I, finally, literally I,  

493.  
E eu metaforicamente também, And I metaphorically too, 

494.  
Eu, o poeta sensacionista, enviado do Acaso I, the poet of sensations, sent from Chance 
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495.  
Às leis irrepreensíveis da Vida, To the irreproachable laws of Life,  

496.  
Eu, o fumador de cigarros por profissão adequada, I, the cigarette smoker by meet profession,  

497.  
O indivíduo que fuma ópio, que toma absinto, mas 

que, enfim, 
The man who smokes opium and drinks 
absinthe but who, in the end,  

498.  
Prefere pensar em fumar ópio a fumá-lo Prefers thinking about smoking opium to 

smoking it 

499.  
E acha mais seu olhar para o absinto a beber que 

bebê-lo... 
And likes looking at absinthe more than 
drinking it… 

500.  
Eu, este degenerado superior sem arquivos na 

alma, 
I, this superior degenerate with no archives in 
the soul 

501.  
Sem personalidade com valor declarado, And without a value-declared personality,  

502.  
Eu, o investigador solene das coisas fúteis, I, the solemn researcher of futile things,  

503.  
Era capaz de ir viver na Sibéria só por embirrar 

com isso 
Who could go and live in Siberia just to get 
bored of it 

504.  
E que acho que não faz mal não ligar importância 

à pátria 
And who thinks it’s fine not to feel too 
attached to his homeland,  

505.  
Porque não tenho raiz, como uma árvore, e 

portanto não tenho raiz... 
For I don’t have roots, I’m not a tree, and so I 
have no roots… 

506.  
Eu, que tantas vezes me sinto tão real como uma 

metáfora, I, who often feels as real as a metaphor,  

507.  
Como uma frase escrita por um doente no livro da 

rapariga que encontrou no terraço, 
As a sentence written by a sick man in the 
book of the girl he met on the terrace 

508.  
Ou uma partida de xadrez no convés dum 

transatlântico, 
Or as a game of chess on the deck of an ocean 
liners,  
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509.  
Eu, a ama que empurra os perambulators em todos 

os jardins públicos, 
I, the nursemaid who pushes baby carriages in 
all public gardens,  

510.  
Eu, o polícia que a olha, parado para trás na álea, I, the policeman standing behind her on the 

walkway, watching,  

511.  
Eu, a criança no carro, que acena à sua 

inconsciência lúcida com um colar com guizos, 

I, the baby in the carriage who waves at his 
lucid unconsciousness with a necklace of little 
bells,  

512.  
Eu, a paisagem por detrás disto tudo, a paz 

citadina I, the scenery behind all this, the civic peace 

513.  
Coada através das árvores do jardim público, Filtered through the garden’s trees,  

514.  
Eu, o que os espera a todos em casa, I, who wait for them all at home,  

515.  
Eu, o que eles encontram na rua I, whomever they meet in the street,  

516.  
Eu, o que eles não sabem de si-próprios, 

I, whatever they don’t know about 

themselves,  

517.  
Eu, aquela coisa em que estás pensando e te marca 

esse sorriso, 
I, what you’re thinking about and that makes 
you smile,  

518.  
Eu, o contraditório, o fictício, o aranzel, a espuma, I, the contradictory, the fictitious, the blather, 

the foam,  

519.  
O cartaz posto agora, as ancas da francesa, o olhar 

do padre, 
The poster just hung up, the French girl’s 
hips, the priest’s gaze.  

520.  
O lugar onde se encontram as duas ruas e os 

chauffeurs dormem contra os carros, 
The place where two roads meet and the 
chauffeurs are sleeping against their cars,  

521.  
A cicatriz do sargento mal-encarado, The scar of the mean-looking sergeant,  

522.  
O sebo na gola do explicador doente que volta 

para casa, 
The sweaty ring on the shirt collar of the sick 
tutor going home,  

523.  A chávena que era por onde o pequenito que The teacup form which the little boy who died 
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morreu bebia sempre, always drank,  

524.  
E tem uma falha na asa (e tudo isto cabe num 

coração de mãe e enche-o)... 
And the handle is chipped (and all this fits in 
a mother’s heart and fills it)… 

525.  
Eu, o ditado de francês da pequenita que mexe nas 

ligas, 
I, the French dictation of the girl fiddling with 
her garter,  

526.  
Eu, os pés que se tocam por baixo do bridge sob o 

lustre, 
I, the feet that touch beneath the bridge game 
under the ceiling lamp,  

527.  
Eu, a carta escondida, o calor do lenço, a sacada 

com a janela entreaberta, 
I, the hidden card, the scarf’s warmth, the 
balcony window half open,  

528.  
O portão de serviço onde a criada fala com os 

desejos do primo, 
The service entrance where the maid talks 
with her desires for her cousin,  

529.  
O sacana do José que prometeu vir e não veio That rascal José who promised to come but 

didn’t 

530.  
E a gente tinha uma partida para lhe fazer... And we had a trick to play on him… 

531.  
Eu, tudo isto, e além disto o resto do mundo... I, all this, and besides this the rest of the 

world… 

532.  
Tanta coisa, as portas que se abrem, e a razão 

porque elas se abrem, 
So many things, the door that open, and the 
reason why they open,  

533.  
E as coisas que já fizeram as mãos que abrem as 

portas... 
And the things that the hands that open the 
doors have already done… 

534.  
Eu, a infelicidade-nata de todas as expressões, I, the inborn unhappiness of all expressions,  

535.  
A impossibilidade de exprimir todos os 

sentimentos, The impossibility of expressing all feelings,  

536.  
Sem que haja uma lápide no cemitério para o 

irmão de tudo isto, 
With no tombstone in the cemetery for the 
brother of all this,  
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537.  
E o que parece não querer dizer nada sempre quer 

dizer qualquer coisa... 
And what seems to mean nothing always 
means something… 

538.  
Sim, eu, o engenheiro naval que sou supersticioso 

como uma camponesa madrinha, 
Yes, I, the naval engineer who’s as 
superstitious as an old farmer’s wife,  

539.  
E uso o monóculo para não parecer igual à ideia 

real que faço de mim, 
Who uses a monocle so as not to look like the 
real idea I have of myself,  

540.  
Que levo às vezes três horas a vestir-me e nem por 

isso acho isso natural, 

And who sometimes spends three hours 
getting dressed and still doesn’t find it at all 
natural, 

541.  
Mas acho-o metafísico e se me batem à porta 

zango-me, 
But I do find it metaphysical, and it vexes me 
if someone knocks at the door, 

542.  
Não tanto por me interromperem a gravata como 

por ficar sabendo que há a vida... 
Not so much for interrupting my necktie but 
for reminding me there’s life.  

543.  
Sim, enfim, eu o destinatário das cartas lacradas, Yes, finally, I the addressee of sealed letters,  

544.  
O baú das iniciais gastas, The chest with the worn initials,  

545.  
A intonação das vozes que nunca ouviremos mais 

– 
The intonation of voices we’ll never hear 
again –  

546.  
Deus guarda isso tudo no Mistério, e às vezes 

sentimo-lo 
God keeps all this in Mystery, and 
occasionally we feel it 

547.  
E a vida pesa de repente e faz muito frio mais 

perto que o corpo. 
And life suddenly weighs more and produces 
a chill more intimate than skin.  

548.  
A Brígida prima da minha tia, Brigida my aunt’s cousin,  

549.  
O general em que elas falavam — general quando 

elas eram pequenas, 
The general they used to talk about – a 
general when they were little 

550.  
E a vida era guerra civil a todas as esquinas... 

And life was civil war on every street 
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corner… 

551.  
Vive le mélodrame où Margot a pleuré! Vive le melodrama où Margot a pleuré! 

552.  
Caem folhas secas no chão irregularmente, Dry leaves fall to the ground intermittently,  

553.  
Mas o facto é que sempre é outono no outono, But the fact is that it’s always autumn in 

autumn,  

554.  
E o inverno vem depois fatalmente, And the winter inexorably follows it,  

555.  
E há só um caminho para a vida, que é a vida... And life has only one path, which is life.  

556.  
Esse velho insignificante, mas que ainda conheceu 

os românticos 
That old man, a nobody, but he knew the last 
of the Romantics,  

557.  
Esse opúsculo político do tempo das revoluções 

constitucionais, 
That political pamphlet from the time of the 
constitutional revolutions,  

558.  
E a dor que tudo isso deixa, sem que se saiba a 

razão 
And the grief that all this leaves, for some 
unknown reason,  

559.  
Nem haja para chorar tudo mais razão que senti-

lo. And the only reason to cry about it is to feel.  

560.  
Todos os amantes beijaram-se na minha alma, All lovers have kissed one another in my soul,  

561.  
Todos os vadios dormiram um momento em cima 

de mim All vagrants have slept on me for a moment,  

562.  
Todos os desprezados encostaram-se um momento 

ao meu ombro, 
All the scorned have leaned for an instant on 
my shoulder,  

563.  
Atravessaram a rua, ao meu braço todos os velhos 

e os doentes, 
All the old and infirm have crossed the street 
on my arm,  

564.  
E houve um segredo que me disseram todos os 

assassinos. 
And there was a secret told me by every 
murderer.  
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565.  
(Aquela cujo sorriso sugere a paz que eu não 

tenho, 
(That woman whose smile suggests the peace 
I don’t have,  

566.  
Em cujo baixar-de-olhos há uma paisagem da 

Holanda, 
In whose lowering of the eyes there’s a Dutch 
landscape 

567.  
Com as cabeças femininas coiffées de lin With the female heads wrapped in white linen 

568.  
E todo o esforço quotidiano de um povo pacífico e 

limpo... 
And the daily effort of a tidy and tranquil 
people… 

569.  
Aquela que é o anel deixado em cima da cómoda, That woman who is the ring left on top of the 

dresser,  

570.  
E a fita entalada com o fechar da gaveta, And the ribbon that’s caught when the drawer 

is shut,  

571.  
Fita cor-de-rosa, não gosto da cor mas da fita 

entalada, 
A pink ribbon, I don’t like the color but I like 
the ribbon being caught,  

572.  
Assim como não gosto da vida, mas gosto de 

senti-la... As I don’t like life but to feel it… 

573.  
Dormir como um cão corrido no caminho, ao sol, To sleep like a spurned dog on the open road,  

574.  
Definitivamente para todo o resto do Universo, Definitively for the rest of the universe,  

575.  
E que os carros me passem por cima) Run over by every passing vehicle…) 

576.  
Fui para a cama com todos os sentimentos, I’ve gone to bed with every feeling,  

577.  
Fui souteneur de todas as emoções, I’ve been the pimp of every emotion,  

578.  
Pagaram-me bebidas todos os acasos das 

sensações, All felt sensations have bought me drinks 

579.  
Troquei olhares com todos os motivos de agir, I’ve traded glances with every motive for 

every act,  

580.  Estive mão em mão com todos os impulsos para I’ve held hands with every urge to depart,  
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partir, 

581.  
Febre imensa das horas! Tremendous fever of time! 

582.  
Angústia da forja das emoções! Anguished furnace of emotions! 

583.  
Raiva, espuma, a imensidão que não cabe no meu 

lenço, 
Rage, foam, the vastness that doesn’t fit in my 
handkerchief,  

584.  
A cadela a uivar de noite, The dog in heat howling in the night,  

585.  
O tanque da quinta a passear à roda da minha 

insónia 
The pond from the farm going in circles 
around my insomnia,  

586.  
O bosque como foi à tarde, quando lá passeamos, 

a rosa, 
The woods as they were, on our late-
afternoon walks, the rose,  

587.  
A madeixa indiferente, o musgo, os pinheiros, The indifferent tuft of hair, the moss, the 

pines,  

588.  
Toda a raiva de não conter isto tudo, de não deter 

isto tudo, 
The rage of not containing all this, not 
retaining all this,  

589.  
Ó fome abstracta das coisas, cio impotente dos 

momentos, 
O abstract hunger for things, impotent libido 
for moments,  

590.  
Orgia intelectual de sentir a vida! Intellectual orgy of feeling life! 

591.  
Obter tudo por suficiência divina — To obtain everything by divine sufficiency –  

592.  
As vésperas, os consentimentos, os avisos, Holiday eves, permissions, useful tips,  

593.  
As coisas belas da vida — Life’s beautiful things –  

594.  
O talento, a virtude, a impunidade, Talent, virtue, impunity,  

595.  
A tendência para acompanhar os outros a casa, The inclination to see others home,  

596.  
A situação de passageiro, The status of traveler,  
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597.  
A conveniência em embarcar lá para ter lugar, The convenience of boarding early so as to 

get a seat,  

598.  
E falta sempre uma coisa, um copo, uma brisa, 

uma frase, 
And something’s always missing, a glass, a 
breeze, a phrase,  

599.  
E a vida dói quanto mais se goza e quanto mais se 

inventa. 
And the more one invests and enjoys, the 
more life hurts.  

600.  
Poder rir, rir, rir despejadamente, To be able to laugh, laugh, laugh 

uproariously,  

601.  
Rir como um copo entornado, To laugh like an overturned glass, 

602.  
Absolutamente doido só por sentir, Completely crazy just from feeling,  

603.  
Absolutamente roto por me roçar contra as coisas, Completely disfigured from scaping against 

things, 

604.  
Ferido na boca por morder coisas, My mouth cut up from biting on things,  

605.  
Com as unhas em sangue por me agarrar a coisas, My fingernails bloody from clawing at things,  

606.  
E depois dêem-me a cela que quiserem que eu me 

lembrarei da vida. 
And then give me whatever cell you like that I 
may look back on life.  

4 
Ah, os primeiros minutos nos cafés de novas 

cidades!  

Ah, the first minutes in cafés of new 

cities! 

1.  Ah, os primeiros minutos nos cafés de novas 
cidades! 

Ah, the first  minutes in cafés of new cities! 

2.  A chegada pela manhã a cais ou a gares 
The early morning arrivals at docks or at 
stations 

3.  Cheios de um silêncio repousado e claro! Full of a tranquil and luminous silence! 

4.  Os primeiros passantes nas ruas das cidades a que 
se chega... 

The first pedestrians on the streets of a just-
reached city,  

5.  E o som especial que o correr das horas tem nas 
viagens... 

And the special sound of time’s passing when 
we travel… 
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6.  Os ónibus ou os eléctricos ou os automóveis... The buses or streetcars or automobiles… 

7.  O novo aspecto das ruas de novas terras... The novel look of streets in novel countries… 

8.  A paz que parecem ter para a nossa dor The peace they seem to offer for our sorrow, 

9.  O bulício alegre para a nossa tristeza The happy bustle they have for our sadness, 

10.  A falta de monotonia para o nosso coração 
cansado!... 

Their absence of monotony for our wearied 
heart! 

11.  As praças nitidamente quadradas e grandes, The large, dependably right-angled squares, 

12.  As ruas com as casas que se aproximam ao fim, 
The streets with rows of buildings that 
converge in the distance, 

13.  As ruas transversais revelando súbitos interesses, 
The cross streets with unexpected things of 
interest, 

14.  E através disto tudo, como uma coisa que inunda e 
nunca transborda, 

And in all of this, like something that floods 
without ever overflowing, 

15.  O movimento, o movimento Motion, motion, 

16.  Rápida coisa colorida e humana que passa e fica... 
Swift-colored human thing that passes and 
remains… 

   

17.  Os portos com navios parados. The ports with their unmoving ships, 

18.  Excessivamente navios parados, Intensely unmoving ships,  

19.  Com barcos pequenos ao pé esperando... And small boats close by, waiting… 

5 Foi numa das minhas viagens  It was on one of my voyages 

1.  Foi numa das minhas viagens... It was on one of my voyages... 

2.  Era mar-alto e luar. High sea, and the moon was out…  

3.  Cessara o ruído da noite a bordo. The evening hubbub aboard ship had quieted.  

4.  
Um a um grupo a grupo, recolheram-se os 

passageiros, 
One by one, group by group, the passengers 
retired.  

5.  A banda era só uma estante que ficara a um canto The band was just furniture that for some 
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não sei porquê... reason had remained in a corner.  

6.  Só na sala de fumo em silêncio jogava xadrez... 
Only in the smoking lounge did a chess game 
silently continue.  

7.  
A vida soava pela porta aberta para a casa das 

máquinas. 
Life droned through the open door of the 
engine room.  

8.  Só... E um era uma alma nua diante do Universo... 
Alone... A naked soul face-to-face with the 
universe! 

9.  (Ó minha vila natal em Portugal tão longe! (O town of my birth in faraway Portugal! 

10.  
Porque não morri eu criança quando só te 

conhecia a ti?) 
Why didn’t I die as a child, when all I knew 
was you?) 

11.  Ah, quando nos fazemos ao mar Ah, when we set out to sea,  

12.  
Quando largamos da terra, quando a vamos 

perdendo de vista, 
When we shove off from land and begin to 
lose sight of it,  

13.  
Quando tudo se vai enchendo de vento puramente 

marítimo, 
When everything starts to fill with purely 
ocean air,  

14.  Quando a costa se torna uma linha sombria, When the coast becomes a shadowy line,  

15.  
Nessa linha cada vez mais vaga no anoitecer 

(pairam luzes) — 
An ever hazier line as the night falls (lights 
hover) –  

16.  
Ah então que alegria de liberdade para quem se 

sente. 
Then what joyful freedom for those who feel! 

17.  Cessa de haver razão para existir socialmente. 
Suddenly there’s no reason for existing 
socially,  

18.  Não há já razões para amar, odiar, dever, 
There are no more reasons for loving, hating, 
doing one’s duty,  

19.  
Não há já leis, não há mágoas que tenham sabor 

humano... 
There are no more laws, no human-tasting 
grieves...  

20.  Há só a Partida Abstracta, o movimento das águas 
There are only the Abstract Departure and the 
waters’ movement,  

21.  O movimento do afastamento, o som The movement of pulling away, the sound 

22.  Das ondas arrulhando à proa, Of the waves lulling the prow,  
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23.  
E uma grande paz intranquila entrando suave, no 

espírito. 
And a large skittish peace that softly enters 
the soul.  

   

24.  Ah ter toda a minha vida Ah, to have my whole life 

25.  Fixa instavelmente num momento destes, Unsteadily fixed in one of these moments,  

26.  Ter todo o sentido da minha duração sobre a terra 
To have the whole meaning of my duration on 
earth 

27.  
Tornado um afastamento dessa costa onde deixei 

tudo — 
Summed up in a departure from the cost 
where I left everything –  

28.  
Amores, irritações, tristezas, cumplicidades, 

deveres, 
Loves, vexation, sorrows, alliances, duties,  

29.  A angústia irrequieta dos remorsos, The restless anguish of regrets,  

30.  A fadiga da inutilidade de tudo, The weariness caused by so much futility,  

31.  A saciedade até das coisas imaginadas, The surfeit even of imagined things,  

32.  A náusea, as luzes, The nausea, the lights,  

33.  
As pálpebras pesadas sobre a minha vida 

perdida... 
The eyelids that weighs heavy over my lost 
life... 

   

34.  
Irei p'ra longe, p'ra longe! P'ra longe, ó barco sem 

causa, 
I’ll go far, far away! Far away, O boat without 
cause,  

35.  
Para a irresponsabilidade pré-histórica das águas 

eternas, 
To the prehistoric irresponsibility of the 
eternal waters.  

36.  Para longe, p’ra sempre para longe, ó morte. Far away, forever far away, O death.  

37.  
Quando [souber?] onde para longe e porque para 

longe, ó vida... 
When I know faraway where and faraway 
why, O life...  

6 Paragem Zona  Streetcar Stop 

1.  Tragam-me esquecimento em travessas! Dish me up some forgetfulness! 

2.  Quero comer o abandono da vida! I want to eat the renunciation of life! 
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3.  Quero perder o hábito de gritar para dentro. I want to kick the habit of shouting on the 
inside. 

4.  Arre, já basta! Não sei o quê, mas já basta... Enough already! I don’t know what of, but 
enough! 

5.  
Então viver amanhã, hein?... E o que se faz de 

hoje? 
Live tomorrow, you say? And what do we do 
with today? 

6.  Viver amanhã por ter adiado hoje? Live tomorrow because today was postponed? 

7.  
Comprei por acaso um bilhete para esse 

espectáculo? Did I buy a ticket for this show? 

8.  Que gargalhadas daria quem pudesse rir! I’d roar with laughter if I could laugh.  
 

9.  
E agora aparece o eléctrico — o de que eu estou à 

espera — 
And there’s the streetcar, the one I’ve been 
waiting for. 

10.  Antes fosse outro... Ter de subir já! I wish it were another one. To have to climb 
aboard already! 

11.  Ninguém me obriga, mas deixai-o passar, porquê? No one’s forcing me, but why let it go by? 

12.  
Só deixando passar todos, e a mim mesmo, e à 

vida... 
Unless I were to let all of them go by, and my 
own self, and life… 

13.  
Que náusea no estômago real que é a alma 

consciente! 

How nauseating a conscious soul is to the 
physical stomach! 
 

14.  Que sono bom o ser outra pessoa qualquer... 
How peacefully I’d sleep if I could be anyone 
else! 
 

15.  
Já compreendo porque é que as crianças querem 

ser guarda-freios... 

Now I understand why children want to be 
streetcar operators. 
 

16.  Não, não compreendo nada... No, I don’t understand anything.  
 

17.  
Tarde de azul e ouro, alegria das gentes, olhos 

claros da vida... 

Blue and gold day, human happiness, clear 

eyes of life…  

7 Tabacaria  The Tobacco Shop 

1.  Não sou nada.  I’m nothing.  

2.  Nunca serei nada.  I’ll always be nothing.  

3.  Não posso querer ser nada.  I can’t want to be something.  
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4.  
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do 
mundo.  But I have in me all the dreams of the world.  

   

5.  Janelas do meu quarto,  Windows of my room, 

6.  
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que 
ninguém sabe quem é  

The room of one of the world's millions 
nobody knows about 

7.  (E se soubessem quem é, o que saberiam?),  (And if they knew me, what would they 
know?) 

8.  
Dais para o mistério de uma rua cruzada 
constantemente por gente,  

You open onto the mystery of a street 
continually crossed by people,  

9.  Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,  A street inaccessible to any and every 
thought,  

10.  
Real, impossivelmente real, certa, 
desconhecidamente certa,  

Real, impossibly real, certain, unknowingly 
certain,  

11.  
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e 
dos seres,  

With the mystery of things beneath the stones 
and beings,  

12.  
Com a morte a por umidade nas paredes e cabelos 
brancos nos homens,  

With death making the walls damp and the 
hair of men white,  

13.  
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela 
estrada de nada.  

With Destiny driving the wagon of everything 
down the road of nothing.  

   

14.  Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.  Today I’m defeated, as if I knew the truth.  

15.  Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,  Today I’m lucid, as if I were about to die  

16.  E não tivesse mais irmandade com as coisas  And had no greater kinship with things  

17.  
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este 
lado da rua  

Than to say farewell, this building and this 
side of the street becoming  

18.  
A fileira de carruagens de um comboio, e uma 
partida apitada  

A row of train cars, and the whistle for 
departure  

19.  De dentro da minha cabeça,  Blowing in my head,  

20.  
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de 
ossos na ida.  

And my eyes jolting and bones creaking as 
we pull out.  
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21.  
Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e 
esqueceu.  

Today I’m bewildered, like a man who 
wondered and discovered and forgot.  

22.  Estou hoje dividido entre a lealdade que devo  Today I’m torn between the loyalty I owe  

23.  
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real 
por fora,  

To the outward reality of the Tobacco Shop 
across the street  

24.  
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real 
por dentro.  

And to the inward reality of my feeling that 
everything’s a dream.  

   

25.  Falhei em tudo.  I failed in everything.  

26.  
Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse 
nada.  

Since I had no ambition, perhaps I failed in 
nothing.  

27.  A aprendizagem que me deram,  I left the education I was given,  

28.  Desci dela pela janela das traseiras da casa.  Climbing down from the window at the back 
of the house.  

29.  Fui até ao campo com grandes propósitos.  I went to the country with big plans,  

30.  Mas lá encontrei só ervas e árvores,  But all I found was grass and trees,  

31.  E quando havia gente era igual à outra.  And when there were people they were just 
like others.  

32.  
Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que 
hei de pensar?  

I step back from the window and sit in a chair. 
What should I think  

33.  Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou?  How should I know what I’ll be, I who don’t 
know what I am? 

34.  Ser o que penso? Mas penso tanta coisa!  Be what I think? But I think of being so many 
things! 

35.  
E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não 
pode haver tantos!  

And there are so many who think of being the 
same thing that we can’t all be it! 

36.  Gênio? Neste momento  Genius? At this moment 

37.  
Cem mil cérebros se concebem em sonho gênios 
como eu,  

A hundred thousand brains are dreaming 
they’re geniuses like me,  

38.  E a história não marcará, quem sabe?, nem um,  And it may be that History won’t remember 
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even one,  

39.  
Nem haverá senão estrume de tantas conquistas 
futuras.  

All of their imagined conquests amounting to 
so much dung. 

40.  Não, não creio em mim.  No, I don’t believe in me.   

41.  
Em todos os manicômios há doidos malucos com 
tantas certezas!  

Insane asylums are full of lunatics with 
certainties! 

42.  
Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais 
certo ou menos certo?  

Am I, who have no certainties, more right or 
less right? 

43.  Não, nem em mim...  No, not even me… 

44.  
Em quantas mansardas e não-mansardas do 
mundo  

In how many garrets and non-garrets of the 
world 

45.  
Não estão nesta hora gênios-para-si-mesmos 
sonhando?  

Are self-convinced geniuses at this moment 
dreaming? 

46.  Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas -  How many lofty and noble are lucid 
aspirations 

47.  Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas -,   – Yes, truly lofty and noble lucid 

48.  E quem sabe se realizáveis,  And perhaps even attainable –  

49.  
Nunca verão a luz do sol real nem acharão 
ouvidos de gente?  

Will never see the true life of day or find a 
sympathetic ear? 

50.  O mundo é para quem nasce para o conquistar  The world is for those born to conquest it,  

51.  
E não para quem sonha que pode conquistá-lo, 
ainda que tenha razão.  

Not for those who dream they can conquer it, 
even if they’re right.  

52.  Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez.  I’ve done more in dreams than Napoleon.  

53.  
Tenho apertado ao peito hipotético mais 
humanidades do que Cristo,  

I’ve held more humanities against my 
hypothetical breast than Christ.  

54.  
Tenho feito filosofias em segredo que nenhum 
Kant escreveu.  

I’ve secretly invented philosophies such as 
Kant never wrote.  

55.  Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda,  But I am, and perhaps will always be, the man 
in the garret,  

56.  Ainda que não more nela;  Even though I don’t live in one.  

57.  Serei sempre o que não nasceu para isso;  I’ll always be the one who wasn’t born for 
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that;  

58.  Serei sempre só o que tinha qualidades;  I’ll always be the one who had qualities;  

59.  
Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a 
porta ao pé de uma parede sem porta,  

I’ll be the one who waited for a door to open 
in a wall without doors 

60.  E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira,  And sang the song of the Infinite in a chicken 
coop 

61.  E ouviu a voz de Deus num poço tapado.  And heard the voice of God in a covered well.  

62.  Crer em mim? Não, nem em nada.  Believe in me? No, not in anything.  

63.  Derrame-me a Natureza sobre a cabeça ardente  Let Nature pour over my seething head 

64.  
O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o 
cabelo,  

Its sun, its rain, and the wind that finds my 
hair 

65.  
E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou 
não venha.  

And let the rest come if it will or must, or let 
it not come.  

66.  Escravos cardíacos das estrelas,  Cardiac slaves of the stars,  

67.  
Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar 
da cama;  

We conquered the whole world before getting 
out of bed,  

68.  Mas acordamos e ele é opaco,  But we woke up and it’s hazy,  

69.  Levantamo-nos e ele é alheio,  We got up and it’s alien,  

70.  Saímos de casa e ele é a terra inteira,  We went outside and it’s the entire earth 

71.  
Mais o sistema solar e a Via Láctea e o 
Indefinido.  

Plus the solar system and the Milky Way and 
the Indefinite.  

   

72.  (Come chocolates, pequena;  (Eat your chocolates, little girl!  

73.  Come chocolates!  Eat your chocolates!  

74.  
Olha que não há mais metafísica no mundo senão 
chocolates.  

Believe me there’s no metaphysics on Earth 
like chocolates, 

75.  
Olha que as religiões todas não ensinam mais que 
a confeitaria.  

And all religions put together teach no more 
than the candy shop.  

76.  Come, pequena suja, come!  Eat, dirty little girl, eat!  

77.  Pudesse eu comer chocolates com a mesma If only I could eat chocolates with the same 
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verdade com que comes!  truth as you!  

78.  
Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de 
folha de estanho,  

But I think and, removing the silver paper 
that’s tinfoil, 

79.  
Deito tudo para o chão, como tenho deitado a 
vida.)  

I throw it all on the ground, as I’ve thrown out 
life.)  

   

80.  
Mas ao menos fica da amargura do que nunca 
serei  

But at least, from my bitterness over what I’ll 
never be,  

81.  A caligrafia rápida destes versos,  There remains the hasty writing of these 
verses,  

82.  Pórtico partido para o Impossível.  A broken gateway to the Impossible.  

83.  
Mas ao menos consagro a mim mesmo um 
desprezo sem lágrimas,  

But at least I confer on myself a contempt 
without tears,  

84.  Nobre ao menos no gesto largo com que atiro  Noble at least in the sweeping gesture by 
which I fling 

85.  
A roupa suja que sou, em rol, pra o decurso das 
coisas,  

The dirty laundry that’s me – with no list – 
into the stream of things,  

86.  E fico em casa sem camisa.  And I stay at home, shirtless.  

   

87.  
(Tu que consolas, que não existes e por isso 
consolas,  

(O my consoler, who doesn’t exist and 
therefore consoles,  

88.  
Ou deusa grega, concebida como estátua que fosse 
viva,  

Be you a Greek goddess, conceived as a 
living statue,  

89.  
Ou patrícia romana, impossivelmente nobre e 
nefasta,  

Or a patrician woman of Rome, impossibly 
noble and dire,  

90.  
Ou princesa de trovadores, gentilíssima e 
colorida,  

Or a princess of the troubadours, all charm 
and grace,  

91.  
Ou marquesa do século dezoito, decotada e 
longínqua,  

Or an eighteen-century marchioness, décolleté 
and aloof,  

92.  Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais,  Or a famous courtesan from our parents’ 
generation,  

93.  Ou não sei quê moderno - não concebo bem o quê Or something modern, I can’t quite imagine 
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-  what –  

94.  
Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode 
inspirar que inspire!  

Whatever all of this is, whatever you are, if 
you can inspire, then inspire me! 

95.  Meu coração é um balde despejado.  My heart is poured-out bucket.  

96.  
Como os que invocam espíritos invocam espíritos 
invoco  

In the same way invokers of spirits invoke 
spirits I invoke  

97.  A mim mesmo e não encontro nada.  My own self and find nothing.  

98.  
Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez 
absoluta.  

I go to the window and see the street with 
absolute clarity.  

99.  
Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que 
passam,  

I see the shops, I see the sidewalks, I see the 
passing cars,  

100.  Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam,  I see the clothed living beings who pass each 
other.  

101.  Vejo os cães que também existem,  I see the dogs that also exist,  

102.  
E tudo isto me pesa como uma condenação ao 
degredo,  

And all of this weighs on me like a sentence 
of exile,  

103.  E tudo isto é estrangeiro, como tudo.)  And all of this is foreign, like everything 
else.) 

   

104.  Vivi, estudei, amei e até cri,  I’ve lived, studied, loved, and even believed, 

105.  
E hoje não há mendigo que eu não inveje só por 
não ser eu.  

And today there’s not a beggar I don’t envy 
just because he isn’t me.  

106.  
Olho a cada um os andrajos e as chagas e a 
mentira,  

I look at the tatters and sores and falsehood of 
each one,  

107.  
E penso: talvez nunca vivesses nem estudasses 
nem amasses nem cresses  

And I think: perhaps you never lived or 
studied or loved or believed 

108.  
(Porque é possível fazer a realidade de tudo isso 
sem fazer nada disso);  

(For it’s possible to do all of this without 
having done any of it);  

109.  
Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a 
quem cortam o rabo  

Perhaps you’ve merely existed, as when a 
lizard has its tail cut off 

110.  
E que é rabo para aquém do lagarto 
remexidamente  

And the tail keeps on twitching, without the 
lizard.  
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111.  Fiz de mim o que não soube  I made of myself what I was no good at 
making,  

112.  E o que podia fazer de mim não o fiz.  And what I could have made of myself I 
didn’t.  

113.  O dominó que vesti era errado.  I put on the wrong costume 

114.  
Conheceram-me logo por quem não era e não 
desmenti, e perdi-me.  

And was immediately taken for someone I 
wasn’t, and I said nothing and was lost. 

115.  Quando quis tirar a máscara,  When I went to take off the mask,  

116.  Estava pegada à cara.  It was stuck to my face.  

117.  Quando a tirei e me vi ao espelho,  When I got it off and saw myself in the 
mirror,  

118.  Já tinha envelhecido.  I had already grown old. 

119.  
Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que 
não tinha tirado.  

I was drunk and no longer knew how to wear 
the costume that I hadn’t taken off.  

120.  Deitei fora a máscara e dormi no vestiário  I threw out the mask and slept in the closet 

121.  Como um cão tolerado pela gerência  Like a dog tolerated by the management 

122.  Por ser inofensivo  Because it’s harmless,  

123.  
E vou escrever esta história para provar que sou 
sublime.  

And I’ll write down this story to prove I’m 
sublime. 

   

124.  Essência musical dos meus versos inúteis,  Musical essence of my useless verses,  

125.  
Quem me dera encontrar-te como coisa que eu 
fizesse,  

If only I could look at you as something I had 
made 

126.  
E não ficasse sempre defronte da Tabacaria de 
defronte,  

Instead of always looking at the Tobacco 
Shop across the street,  

127.  Calcando aos pés a consciência de estar existindo,  Trampling on my consciousness of existing,  

128.  Como um tapete em que um bêbado tropeça  Like a rug a drunkard stumbles on  

129.  
Ou um capacho que os ciganos roubaram e não 
valia nada.  

Or a doormat stolen by gypsies and it’s not 
worth a thing.  
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130.  
Mas o Dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à 
porta.  

But the Tobacco Shop Owner has come to the 
door and is standing there.  

131.  Olho-o com o deconforto da cabeça mal voltada  I look at him with the discomfort of a half-
twisted neck   

132.  E com o desconforto da alma mal-entendendo.  Compounded by the discomfort of a half-
grasping soul.  

133.  Ele morrerá e eu morrerei.  He will die and I will die.  

   

134.  Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos.  He will leave his signboard, I will leave my 
poems.  

135.  
A certa altura morrerá a tabuleta também, os 
versos também.  

His sign will also eventually die, and so will 
my poems.  

136.  
Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a 
tabuleta,  

Eventually the street where the sign was will 
die,  

   

137.  E a língua em que foram escritos os versos.  And so will the language in which my poems 
were written.  

138.  
Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto 
se deu.  

Then the whirling planet where all of this 
happened will die.  

139.  
Em outros satélites de outros sistemas qualquer 
coisa como gente  

On other planet of other solar systems 
something like people  

140.  
Continuará fazendo coisas como versos e vivendo 
por baixo de coisas como tabuletas,  

Will continue to make things like poems and 
to live under things like signs,  

   

141.  Sempre uma coisa defronte da outra,  Always one thing facing the other,  

142.  Sempre uma coisa tão inútil como a outra,  Always one thing as useless as the other,  

143.  Sempre o impossível tão estúpido como o real,  Always the impossible as stupid as reality,  

144.  
Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono 
de mistério da superfície,  

Always the inner mystery as true as the 
mystery sleeping on the surface.  

145.  Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma Always this thing or always that, or neither 
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coisa nem outra.  one thing nor the other.  

   

146.  
Mas um homem entrou na Tabacaria (para 
comprar tabaco?)  

But a man has entered the Tobacco Shop (to 
buy tobacco?),  

147.  
E a realidade plausível cai de repente em cima de 
mim.  And plausible reality suddenly hits me.  

148.  Semiergo-me enérgico, convencido, humano,  I half rise myself from my chair – energetic, 
convinced, human –  

149.  
E vou tencionar escrever estes versos em que digo 
o contrário.  

And I will try to write these verses in which I 
say the opposite.  

   

150.  Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los  I light up a cigarette as I think about writing 
them,  

151.  
E saboreio no cigarro a libertação de todos os 
pensamentos.  

And in that cigarette I savor a freedom from 
all thought.  

152.  Sigo o fumo como uma rota própria,  My eyes follow the smoke as if it were my 
own trail 

153.  E gozo, num momento sensitivo e competente,  And I enjoy, for a sensitive and fitting 
moment, 

154.  A libertação de todas as especulações  A liberation from all speculation 

155.  
E a consciência de que a metafísica é uma 
consequência de estar mal disposto.  

And an awareness that metaphysics is a 
consequence of not feeling very well.  

   

156.  Depois deito-me para trás na cadeira  Then I lean back in the chair  

157.  E continuo fumando.  And keep smoking.  

158.  
Enquanto o Destino mo conceder, continuarei 
fumando.  

As long as Destiny permits, I will keep 
smoking.  

   

159.  (Se eu casasse com a filha da minha lavadeira  (If I married my washwoman's daughter  

160.  Talvez fosse feliz.)  Perhaps I would be happy.)  
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161.  Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela.  I get up from the chair. I go to the window.  

   

162.  
O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na 
algibeira das calças?).  

The man has come out of the Tobacco Shop 
(putting change into his pockets?).  

163.  Ah, conheço-o: é o Esteves sem metafísica.  Ah, I know him: it’s unmetaphysical Esteves.  

164.  (O Dono da Tabacaria chegou à porta.)  (The Tobacco Shop Owner has come to the 
door.)  

165.  
Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e 
viu-me.  

As if by a divine instinct, Esteves turned 
around and sees me.  

166.  
Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o 
universo  

He waved hello, I shout back "Hello, 
Esteves!", and the universe  

167.  
Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o 
Dono da Tabacaria sorriu. 

Falls back into place without ideals or hopes, 
and the Owner of the Tobacco Shop smiles. 

8 Mas não é só o cadáver  But it’s not just the cadaver 

1.  Mas não é só o cadáver But it’s not just the cadaver, 

2.  Essa pessoa horrível que não é ninguém, 
It’s not just that frightful person who’s no 
one, 

3.  Essa novidade abísmica do corpo usual, That abysmal variation on the usual body, 

4.  
Esse desconhecido que aparece por ausência na 

pessoa que conhecemos, 
That stranger who appears in the absence of 
the man we knew, 

5.  
Esse abismo cavado entre vermos e entendermos 

— 
That gaping chasm between our seeing and 
our understanding –  

6.  Não é só o cadáver que dói na alma com medo, 
It’s not just the cadaver that fills the soul with 
dread 

7.  Que põe um silêncio no fundo do coração, 
And plants a silence in the bottom of the 
heart.  

8.  As coisas usuais externas de quem morreu 
The everyday external things of the one who 
died.  

9.  
Também perturbam a alma, mas com mais ternura 

no medo. 
Also trouble the soul, and with a more 
poignant dread.  
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10.  Sejam de um inimigo, Even if they belonged to an enemy,  

11.  
Quem pode ver sem saudade a mesa a que ele 

sentava, 
Who can look without nostalgia at the table 
where his enemy sat,  

12.  A caneta com que escrevia? At the pen with which he wrote? 

13.  Quem pode ver sem uma angústia própria Who can see without sincere anguish 

14.  
A espingarda do caçador desaparecido sem ela 

para alívio de todos os montes? 
The coat in whose pockets the dead beggar 
kept his (now forever absent) hands. 

15.  
O casaco do mendigo morto, onde ele metia as 

mãos (já ausentes para sempre) na algibeira, 
The now horridly tidied-up toys of the dead 
child, 

16.  
Os brinquedos, horrivelmente arrumados já, da 

criança morta, 
The rifle the hunter took with him when he 
vanished beyond every hill? All 

17.  
Tudo isso me pesa de repente no entendimento 

estrangeiro 
this suddenly weighs on my foreign 
comprehension, 

18.  
E uma saudade do tamanho do espaço apavora-me 

a alma… 
And a death-sized nostalgia terrifies my soul.  

9 Apostila  A note in the margin 

1.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

2.  Mas o que é o tempo, que eu o aproveite? But what’s time that I should put it to use? 

3.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

4.  Nenhum dia sem linha... Not a day without a few lines… 

5.  O trabalho honesto e superior... Honest and first-rate work 

6.  O trabalho à Virgílio, à Mílton... Like that of a Virgil or Milton... 

7.  Mas é tão difícil ser honesto ou superior! But to be honest or first-rate is so hard! 

8.  É tão pouco provável ser Milton ou ser Virgílio! To be Milton or Virgil is so unlikely! 

   

9.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

10.  Tirar da alma os bocados precisos – nem mais 
nem menos –  

Taking from my soul the right little bits – no 
more and no less –  
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11.  Para com eles juntar os cubos ajustados That will fit together like a jigsaw puzzle 

12.  Que fazem gravuras certas na história To make a definite picture in history... 

 (E estão certas também do lado de baixo que se 
não vê)... 

(And it’s just as definite on the underside no 
one sees.) 

13.  Pôr as sensações em castelo de cartas, pobre China 
dos serões, 

Making my sensations into a house of cards – 
a miniature, after-dinner China... 

14.  E os pensamentos em dominó, igual contra igual, 
Arranging my thoughts like dominoes, like 
against like… 

15.  E a vontade em carambola difícil. Treating my will like a tricky billiard shot... 

16.  Imagens de jogos ou de paciências ou de 
passatempos - 

Images of games or of solitaries or of 
pastimes –  

17.  Imagens da vida, imagens das vidas. Imagens da 
Vida. 

Images of life, images of lives, Image of 
Life… 

   

18.  Verbalismo... Verbosity… 

19.  Sim, verbalismo... Yes, verbosity.  

20.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

21.  Não ter um minuto que o exame de consciência 
desconheça... 

Not letting a minute go by without examining 
my conscience… 

22.  Não ter um acto indefinido nem factício... 
Not allowing a single indefinite or factitious 
act...  

23.  Não ter um movimento desconforme com 
propósitos... 

Not permitting any move out of line with my 
goals... 

24.  Boas maneiras da alma... Good manner of the soul… 

25.  Elegância de persistir... The elegance of persevering…  

26.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

27.  Meu coração está cansado como mendigo 
verdadeiro. 

My heart is weary like a veritable beggar.  

28.  Meu cérebro está pronto como um fardo posto ao 
canto. 

My brain’s ready to go, like a bundle in a 
corner.  

29.  Meu canto (verbalismo!) está tal como está e é 
triste. 

My song (verbosity!) is what it is and is sad.  
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30.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

31.  Desde que comecei a escrever passaram cinco 
minutos. 

Five minutes have gone by since I started 
writing.  

32.  Aproveitei-os ou não? Have I put them to good use or not? 

33.  Se não sei se os aproveitei, que saberei de outros 
minutos?! 

If I don’t know, then how will I know about 
other minutes? 

   

34.  (Passageira que viajaras tantas vezes no mesmo 
compartimento comigo 

(Lady who so often rode in the same 
compartment with me 

35.  No comboio suburbano, On the suburban train,  

36.  Chegaste a interessar-te por mim? Did you ever become interested in me? 

37.  Aproveitei o tempo olhando para ti? Did I put time to good use by looking at you? 

38.  Qual foi o ritmo do nosso sossego no comboio 
andante? 

What was the rhythm of our silence in the 
moving train? 

39.  Qual foi o entendimento que não chegamos a ter? 
What was the understanding that we never 
came to? 

40.  Qual foi a vida que houve nisto? Que foi isto a 
vida?) 

What life was there in this? What was this to 
life?) 

   

41.  Aproveitar o tempo! Put time to good use! 

42.  Ah, deixem-me não aproveitar nada! Ah, let me put nothing to use! 

43.  Nem tempo, nem ser, nem memórias de tempo ou 
de ser!... 

Neither time nor being, nor memories of time 
or being! 

44.  Deixem-me ser uma folha de árvore, titilada por 
brisa, 

Let me be a tree leaf tickled by breezes,  

45.  A poeira de uma estrada involuntária e sozinha, The dust of a road, involuntary and alone,  

46.  O regato casual das chuvas que vão acabando, 
The incidental runlet of the rains that are 
letting up, 

47.  O vinco deixado na estrada pelas rodas enquanto 
não vêm outras, 

The tracks left by wheels until new wheels 
come along, 

48.  O pião do garoto, que vai a parar, The little boy’s top, which is coming to a halt,  



 

141 
 

49.  E oscila, no mesmo movimento que o da terra, 
And it sways, with the same movement as the 
earth’s, 

50.  E estremece, no mesmo movimento que o da 
alma, 

And it quivers, with the same movement as 
the soul’s,  

51.  E cai, como caem os deuses, no chão do Destino. And it falls, as the gods fall, onto Destiny’s 
floor.  

10 Adiamento  Deferral 

1.  Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã... 
The day after tomorrow, not until the day 
after tomorrow... 

2.  Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, 
I’ll spend tomorrow thinking about the day 
after tomorrow,  

3.  E assim será possível; mas hoje não... And then maybe, we’ll see; but not today... 

4.  Não, hoje nada; hoje não posso. Today is out of the question. Today I can’t.  

5.  
A persistência confusa da minha subjetividade 

objetiva, 
The confused persistence of my objective 
subjectivity,  

6.  O sono da minha vida real, intercalado, 
The fatigue of my real, intermittently 
appearing life,  

7.  O cansaço antecipado e infinito, The anticipated and infinite weariness,  

8.  
Um cansaço de mundos para apanhar um 

elétrico... 
A multi-world weariness just to catch a 
streetcar,  

9.  Esta espécie de alma... This species of soul… 

10.  Só depois de amanhã... Not until the day after tomorrow… 

11.  Hoje quero preparar-me, Today I want to get ready,  

12.  
Quero preparar-me para pensar amanhã no dia 

seguinte... 
I want to get ready to think tomorrow about 
the day after... 

13.  Ele é que é decisivo. That will be the decisive one.  

14.  
Tenho já o plano traçado; mas não, hoje não traço 

planos... 
I’ve already planned it out; but no, today I’m 
not planning anything... 

15.  Amanhã é o dia dos planos. Tomorrow is the day for plans... 
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16.  
Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar 

o mundo; 
Tomorrow I’ll sit at my desk to conquer the 
world,  

17.  Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã... 
But I’ll only conquer the world the day after 
tomorrow... 

18.  Tenho vontade de chorar, I feel like crying,  

19.  
Tenho vontade de chorar muito de repente, de 

dentro... 
I suddenly feel, deep within, like crying,  

20.  
Não, não queiram saber mais nada, é segredo, não 

digo. 
No, don’t try to find out any more, it’s a 
secret, I’m not telling.  

21.  Só depois de amanhã... Not until the day after tomorrow.  

   

22.  
Quando era criança o circo de domingo divertia-

me toda a semana. 
When I was a child I was amused by the 
Sunday circus every week.  

23.  
Hoje só me diverte o circo de domingo de toda a 

semana da minha infância... 
Today I’m only amused by the Sunday circus 
of every week of my childhood.  

24.  Depois de amanhã serei outro, The day after tomorrow I’ll be different,  

25.  A minha vida triunfar-se-á, My life will triumph,  

26.  
Todas as minhas qualidades reais de inteligente, 

lido e prático 
All of my real qualities of intelligence, 
erudition and practicality 

27.  Serão convocadas por um edital... 
Will be convened by an official 
announcement,  

28.  Mas por um edital de amanhã... 
But by an announcement to be made 
tomorrow...  

29.  Hoje quero dormir, redigirei amanhã... 
Today I want to sleep; I’ll draft 
announcements tomorrow...  

30.  
Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a 

infância? 
For today, what show is playing that would 
reenact my childhood? 

31.  Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã, I’ll be sure to buy tickets tomorrow,  

32.  
Que depois de amanhã é que está bem o 

espetáculo... 
Since the day after tomorrow is when I want 
to go,  
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33.  Antes, não... Not before… 

34.  
Depois de amanhã terei a pose pública que 

amanhã estudarei.  
The day after tomorrow I’ll have the public 
image which tomorrow I’ll rehearse.  

35.  
Depois de amanhã serei finalmente o que hoje não 

posso nunca ser. 
The  day after tomorrow I’ll finally be what 
today I could never be.  

36.  Só depois de amanhã... The day after tomorrow, not before... 

   

37.  Tenho sono como o frio de um cão vadio. I feel tired the way a stray dog feels cold.  

38.  Tenho muito sono. I feel tired.  

39.  
Amanhã te direi as palavras, ou depois de 

amanhã... 
Tomorrow I’ll explain it to you, or the day 
after tomorrow... 

40.  Sim, talvez só depois de amanhã... 
Yes, perhaps not until the day after 
tomorrow... 

   

41.  O porvir... The future... 

42.  
Sim, o porvir... Yes, the future… 

11 Às vezes medito  Sometimes I Meditate 

1.  Às vezes medito, Sometimes I meditate 

2.  
Às vezes medito, e medito mais fundo, e ainda 
mais fundo 

Sometimes I meditate deeply, more deeply, 
still more deeply,  

3.  
E todo o mistério das coisas aparece-me como um 
óleo à superfície, 

And the whole mystery of things seems like 
an oil on the surface,  

4.  
E todo o universo é um mar de caras de olhos 
fechados para mim. 

And the whole universe is a sea of faces with 
eyes bugging out at me.  

5.  
Cada coisa — um candeeiro de esquina, uma 
pedra, uma árvore, 

Each thing – a corner lamppost, a stone, a tree 
–  

6.  
E um olhar que me fita de um abismo 
incompreensível, 

Is an eye that stares at me from an inscrutable 
abyss,  

7.  E desfilam no meu coração os deuses todos, e as And all the gods and ideas of the gods march 
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ideias dos deuses. through my heart.  

8.  Ah, haver coisas! Ah, that things exist! 

9.  Ah, haver seres! Ah, that beings exist! 

10.  Ah, haver maneira de haver seres Ah, that there exists a way for beings to exist,  

11.  De haver haver, For existence to exist,  

12.  De haver como haver haver, For the existence of “to exist” to exist,  

13.  De haver... For existence to exist…  

14.  Ah, o existir o fenómeno abstracto — existir, Ah, that there can be the abstract phenomenon 
of being,  

15.  Haver consciência e realidade, The existence of consciousness and reality,  

16.  O que quer que isto seja... Whatever these may be –  

17.  
Como posso eu exprimir o horror que tudo isto me 
causa? 

How express the horror that all of this causes 
me? 

18.  Como posso eu dizer como é isto para se sentir? How tell what it’s like to feel this? 

19.  Qual é alma de haver ser? - 

20.  
Ah, o pavoroso mistério de existir a mais pequena 
coisa - 

21.  
Porque é o pavoroso mistério de haver qualquer 
coisa - 

22.  Porque é o pavoroso mistério de haver... - 

23.  Às vezes medito, - 

24.  
Às vezes medito, e medito mais fundo, e ainda 
mais fundo - 

25.  
E todo o mistério das coisas aparece-me como um 
óleo à superfície, - 

12 
Ah, a frescura na face de não cumprir um 

dever!  

Ah, the freshness in the face of leaving a 

task undone 

1.  Ah a frescura na face de não cumprir um dever! Ah, the freshness in the face of leaving a task 
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undone! 

2.  Faltar é positivamente estar no campo! 
To be remiss is to be positively out in the 
country! 

3.  Que refúgio o não se poder ter confiança em nós! 
What a refuge it is to be completely 
unreliable! 

4.  
Respiro melhor agora que passaram as horas dos 

encontros, 
I can breathe easier now that the appointments 
are behind me.  

5.  Faltei a todos, com uma deliberação do desleixo, 
I missed them all, through deliberate 
negligence,  

6.  
Fiquei esperando a vontade de ir para lá, que'eu 

saberia que não vinha. 
Having waited for the urge to go, which I 
knew wouldn’t come.  

7.  Sou livre, contra a sociedade organizada e vestida. 
I’m free and against organized, clothed 
society.  

8.  
Estou nu, e mergulho na água da minha 

imaginação. 
I’m naked and plunge into the water of my 
imagination.  

9.  
E tarde para eu estar em qualquer dos dois pontos 

onde estaria à mesma hora, 
It’s too late to be at either of the two meetings 
where I should have been at the same time,  

10.  Deliberadamente à mesma hora... Deliberately at the same time… 

11.  
Está bem, ficarei aqui sonhando versos e sorrindo 

em itálico. 
No matter, I’ll stay here dreaming verses and 
smiling in italics.  

12.  É tão engraçada esta parte assistente da vida! This spectator aspect of life is so amusing! 

13.  
Até não consigo acender o cigarro seguinte... Se é 

um gesto, 
I can’t even light the next cigarette... it’s an 
action,  

14.  
Fique com os outros, que me esperam, no 

desencontro que é a vida. 
It can wait for me, along with the others, in 
the nonmeeting called life.  

13 Bem sei que tudo é natural  Yes, I know it’s all quite natural 

1.  
Bem sei que tudo é natural Yes, I know it’s all quite natural,  

2.  
Mas ainda tenho coração... But I still have a heart.  
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3.  
Boa noite e merda!... Shit and good night! 

4.  
(Estala, meu coração!) (Burst into smithereens, O heart!) 

5.  
(Merda para a humanidade inteira!) (Shit to all of humanity) 

 
  

6.  
Na casa da mãe do filho que foi atropelado, In the house of the woman whose child was 

run over 

7.  
Tudo ri, tudo brinca. All is laughter and play.  

8.  
E há um grande ruído de buzinas sem conta a 

lembrar 
And there’s a great racket of horns to 
commemorate.  

 
  

9.  
Receberam a compensação: They received compensation: 

10.  
Bebé igual a X, Baby equal to x.  

11.  
Gozam o X neste momento, Now they’re enjoying the x,  

12.  
Comem e bebem o bebé morto, Eating and drinking the dead baby.  

13.  
Bravo! São gente! Bravo! They’re people! 

14.  
Bravo! São a humanidade! Bravo! They’re humanity” 

15.  
Bravo: são todos os pais e todas as mães Bravo: they’re all the fathers and mothers 

16.  
Que têm filhos atropeláveis! Who have children that can be run over! 

17.  
Como tudo esquece quando há dinheiro. Money can make us forget everything.  

18.  
Bebé igual a X. Baby equal to x.  
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19.  
Com isso se forrou a papel uma casa. Thus an entire house was wallpapered.  

20.  
Com isso se pagou a última prestação da mobília. Thus the last installment on the furniture was 

paid.  

21.  
Coitadito do Bebé. Poor baby.  

22.  
Mas, se não tivesse sido morto por atropelamento, 

que seria das contas? 
But if it hadn’t been run over, how pay the 
bills? 

23.  
Sim, era amado. Yes, it was loved.  

24.  
Sim, era querido Yes, it was cherished.  

25.  
Mas morreu. But it died.  

26.  
Paciência, morreu! Too bad, it died! 

27.  
Que pena, morreu! What a pity, it died! 

28.  
Mas deixou o com que pagar contas But it did bring in some cash 

29.  
E isso é qualquer coisa. With which to pay the bills.  

30.  
(É claro que foi uma desgraça) Indeed it was tragic,  

31.  
Mas agora pagam-se as contas. But the bills have been paid.  

32.  
(É claro que aquele pobre corpinho (Indeed that poor tiny body 

33.  
Ficou triturado) Was crushed to a pulp,  

34.  
Mas agora, ao menos, não se deve na mercearia. But now, at least, no money is owed the 

grocer.  

35.  
(É pena sim, mas há sempre um alívio.) It’s too bad, yes, but there’s always a silver 

lining.  

 
  

36.  
O bebé morreu, mas o que existe são dez contos. The baby died, but a thousand dollars exist.  
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37.  
Isso, dez contos. Yes, a thousand dollars.  

38.  
Pode fazer-se muito (pobre bebé) com dez contos. A lot can be done (poor baby) with a thousand 

dollars.  

39.  
Pagar muitas dívidas (bebezinho querido) A lot of debts paid (precious little baby) 

40.  
Com dez contos. With a thousand dollars.  

41.  
Pôr muita coisa em ordem A lot put in order  

42.  
(Lindo bebé que morreste) com dez contos. (Beautiful baby that died) with a thousand 

dollars.  

43.  
Bem se sabe é triste Of course it’s sad  

44.  
(Dez contos) (A thousand dollars) 

45.  
Uma criancinha nossa atropelada To have our own child run over 

46.  
(Dez contos) (A thousand dollars) 

47.  
Mas a visão da casa remodelada But the thought of a remodeled house 

48.  
(Dez contos) (A thousand dollars) 

49.  
De um lar reconstituído And of a home all fixed up 

50.  
(Dez contos) (A thousand dollars) 

51.  
Faz esquecer muitas coisas (como o choramos!) Can make one forget quite a lot (how we’ve 

wept!). 

52.  
Dez contos! A thousand dollars! 

53.  
Parece que foi por Deus que os recebeu As if it came straight from God 

54.  
(Esses dez contos). (This thousand dollars).  

55.  
Pobre bebé trucidado! Poor multilated baby! 

56.  
Dez contos. A thousand dollars! 
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14 P-HÁ   POP 

1.  
Hoje, que sinto nada a vontade, e não sei que 
dizer, 

Today I’m feeling bored and uninspired,  
 

2.  
Hoje, que tenho a inteligência sem saber o que 
querer, Today, apathetic, short on desire, 

3.  
Quero escrever o meu epitáfio: Álvaro de Campos 
jaz I’ll write my epitaph: “Here lies Álvaro…” 

4.  Aqui, o resto a Antologia grega traz. . . (The Greek Anthology has more apropos.) 

5.  E a que propósito vem este bocado de rimas? What’s the reason for these several rhymes? 

6.  
Nada. . . Um amigo meu, chamado (suponho) 
Simas, No reason. A friend I see from time to time 

7.  Perguntou-me na rua o que é que estava a fazer, Wanted to know what I’m doing these days,  

8.  
E escrevo estes versos assim em vez de lho não 
saber dizer. 

And I write these verses to have something to 
say.  

9.  É raro eu rimar, e é raro alguém rimar com juízo. I rarely rhyme, and rhymes rarely succeed,  

10.  Mas às vezes rimar é preciso. But sometimes to rhyme is an imperative 
need,  

11.  
Meu coração faz pá como um saco de papel 
socado My heart goes pop like a paper sack 

12.  
Com força, cheio de sopro, contra a parede do 
lado. Filled with air and given a good smack,  

13.  
E o transeunte, num sobressalto, volta-se de 
repente And the startled stranger turns in confusion,  

14.  E eu acabo este poema indeterminadamente. And I end this poem without a conclusion.  

15 Passo, na noite da rua suburbana I walk in the night of the suburban street 

1.  Passo, na noite da rua suburbana, I walk in the night of the suburban street,  

2.  Regresso da conferência com peritos como eu. Returning from the conference of experts like 
myself.  

3.  Regresso só, e poeta agora, sem perícia nem I return alone, now a poet, without expertise 
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engenharia, or engineering.  

4.  
Humano até ao som dos meus sapatos solitários no 
princípio da noite 

Human unto the sound of my solitary shoes in 
the beginning of night.  

5.  
Onde ao longe a porta da tenda tardia se encobre 
com o último taipal. 

In the distance the last shutters are pulled 
down on the last shop.  

6.  Ah, o som do jantar nas casas felizes! Ah, the sound of suppertime in happy homes! 

7.  
Passo, e os meus ouvidos vêem para dentro das 
casas. I walk, and my ears peer into the homes! 

8.  O meu exílio natural enternece-se no escuro My inherent exile comes alive in the darkness 

9.  
Da aia meu lar, da rua meu ser, da rua meu 
sangue. 

Of the street which is my home, my being and 
my blood.  

10.  Ser a criança economicamente garantida, To be a child from a well-off family.  

11.  Com a cama fofa e o sono da infância e a criada! With a nursemaid, a soft bed, and a child’s 
slumber! 

12.  O meu coração sem privilégio! O my unprivileged heart! 

13.  Minha sensibilidade da exclusão! My feeling of exclusion! 

14.  Minha mágoa extrema de ser eu! My bitter grief for being I! 

15.  
Quem fez lenha de todo o berço da minha 
infância? 

Who made firewood out of my childhood 
crib?  

16.  
Quem fez trapos de limpar o chão dos meus 
lençóis de menino? 

Who made rags from the sheets I slept in as a 
boy? 

17.  
Quem expôs por cima das cascas e do cotão das 
casas 

Who tossed the face from the shirt I wore 
when baptized 

18.  Nos caixotes de lixo do mundo Into the house dust and fruit skins 

19.  
As rendas daquela camisa que usei para me 
baptizarem? Of the world’s garbage cans? 

20.  Quem me vendeu ao Destino? Who sold me to Fate? 

21.  Quem me trocou por mim? Who exchanged me for what I am? 

22.  
Venho de falar precisamente em circunstâncias 
positivas. 

I’ve just spoken with precision in definite 
circumstances.  
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23.  
Pus pontos concretos, como um numerador 
automático. 

I made concrete points, like an adding 
machine.  

24.  Tive razão como uma balança. I was accurate like a scale.  

25.  Disse como sabia. I told what I knew.  

26.  
Agora, a caminho do carro eléctrico do término de 
onde se volta à cidade, 

Now, heading to where the streetcar turns 
around to go back to the city,  

27.  
Passo, bandido, metafísico, sob a luz dos 
candeeiros afastados 

I walk as a metaphysical outcast by the light 
of streetlamps spaced far apart,  

28.  
E na sombra entre os dois candeeiros afastados 
tenho vontade de não seguir. 

And in the shadow between two lamps I feel 
like not going on.  

29.  Mas apanharei o eléctrico. But I’ll take the streetcar.  

30.  
Soará duas vezes a campainha lá do fim invisível 
da correia puxada 

The bell at the invisible end of the cord will 
ring two times 

31.  
Pelas mãos de dedos grossos do condutor por 
barbear. 

When pulled by the stubbly fingers of the 
unshaven conductor.  

32.  Apanharei o eléctrico. I’ll take the streetcar.  

33.  
Ai de mim; apesar de tudo sempre apanhei o 
eléctrico — 

In spite of everything – alas! – I’ve always 
taken the streetcar.  

34.  Sempre, sempre, sempre... Always, always, always… 

35.  Voltei sempre à cidade, I’ve always gone back to the city.  

36.  
Voltei sempre à cidade, depois de especulações e 
desvios, 

I’ve always gone back, after speculations and 
detours.  

37.  Voltei sempre com vontade de jantar. I’ve always gone back, hungry for supper.  

38.  
Mas nunca jantei o jantar que soa atrás de 
persianas 

But I’ve never had the supper I hear behind 
the venetian blinds 

39.  
Das casas felizes dos arredores por onde se volta 
ao eléctrico, 

Of happy homes on the outskirts, where 
people like me head back to the streetcar.  

40.  Das casas conjugais da normalidade da vida! The conjugal homes of normal life! 

41.  Pago o bilhete através dos interstícios, I pay for the ticket through the slits,  



 

152 
 

42.  
E o condutor passa por mim como se eu fosse a 
Crítica da Razão Pura... 

And the conductor walks by me as if I were 
the Critique of Pure Reason… 

43.  Paguei o bilhete. Cumpri o dever. Sou vulgar. I’ve paid my ticket. I’ve done my duty. I’m 
like everyone else.  

44.  E tudo isto são coisas que nem o suicídio cura. And there are all things not even suicide can 
cure. 

16 
Encostei-me para trás na cadeira de convés e 

fechei os olhos 

I leaned back in the deck chair and 

closed my eyes 

1.  
Encostei-me para trás na cadeira de convés e 

fechei os olhos, 
I leaned back in the deck chair and closed my 
eyes, 

2.  
E o meu destino apareceu-me na alma como um 

precipício. 
And my destiny loomed like a cliff in my 
soul.  

3.  A minha vida passada misturou-se com a futura, My past life mingled with that of the future,  

4.  E houve no meio um ruído do salão de fumo, And at some point a noise reached my ears 

5.  
Onde, aos meus ouvidos, acabara a partida de 

xadrez. 
From the smoking lounge: the chess game 
must have ended.  

   

6.  Ah, balouçado Ah, tossed 

7.  Na sensação das ondas, In the feeling of the waves,  

8.  Ah, embalado Rocked 

9.  
Na idéia tão confortável de hoje ainda não ser 

amanhã, 
In the comforting idea that today is still 
tomorrow, 

10.  
De pelo menos neste momento não ter 

responsabilidades nenhumas, 
That at least right now I have no 
responsibilities, 

11.  
De não ter personalidade propriamente, mas 

sentir-me ali, 
That I don’t have a personality as such but 
just feel myself here, 

12.  
Em cima da cadeira como um livro que a sueca ali 

deixasse. 
On this chair, like a book left by the Swedish 
lady... 
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13.  Ah, afundado Ah, sunken 

14.  
Num torpor da imaginação, sem dúvida um pouco 

sono, 
In a torpor of the imagination, no doubt a bit 
sleepy,  

15.  Irrequieto tão sossegadamente, Peacefully restless,  

16.  Tão análogo de repente à criança que fui outrora Suddenly analogous to the child I once was,  

17.  Quando brincava na quinta e não sabia álgebra, 
When I played at the house in the country and 
didn’t know basic algebra,  

18.  Nem as outras álgebras com x e y's de sentimento. 
Let alone the algebras with x’s and y’s of the 
emotions...  

   

19.  Ah, todo eu anseio Ah, all of me yearns 

20.  Por esse momento sem importância nenhuma For that moment of no importance 

21.  Na minha vida, In my life.  

22.  
Ah, todo eu anseio por esse momento, como por 

outros análogos — 
All of me yearns for that as for other 
analogous moments –  

23.  
Aqueles momentos em que não tive importância 

nenhuma, 
Those in which I had no importance at all,  

24.  
Aqueles em que compreendi todo o vácuo da 

existência sem inteligência para o compreender 
Those in which I grasped, without the mind, 
the complete emptiness of existence,  

25.  
E havia luar e mar e a solidão, ó Álvaro. And there was moonlight and sea and 

solitude, O Álvaro.  

17 Aniversário  Birthday 

1.  No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, Back when they used to celebrate my birthday 

2.  Eu era feliz e ninguém estava morto. I was happy and no one was dead.  

3.  
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição 

de há séculos, 
In the old house even my birthday was a 
centuries-old tradition,  

4.  
E a alegria de todos, e a minha, estava certa como 

uma religião qualquer. 
And everyone’s joy, mine included, was as 
sure as any religion.  
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5.  No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, Back when they used to celebrate my birthday 

6.  
Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa 

nenhuma, 
I enjoyed the good health of understanding 
nothing,  

7.  De ser inteligente para entre a família, Of being intelligent in my family’s eyes,  

8.  
E de não ter as esperanças que os outros tinham 

por mim. 
And of not having the hopes that others had 
for me.  

9.  
Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter 

esperanças. 
When I began to have hopes, I no longer 
knew how to hope.  

10.  
Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido 

da vida. 
When I began to look at life, it had lost all 
meaning for me.  

   

11.  Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo, Yes, the person I knew as me,  

12.  O que fui de coração e parentesco. That person with a heart and family, 

13.  O que fui de serões de meia-província, 
That person of quasi-rural evenings spent all 
together,  

14.  O que fui de amarem-me e eu ser menino, That person who was a boy they loved,  

15.  
O que fui — ai, meu Deus!, o que só hoje sei que 

fui... 
That person – my God! – whom only today I 
realized I was... 

16.  A que distância!... How faraway!... 

17.  (Nem o acho... ) (Not even an echo...) 

18.  O tempo em que festejavam o dia dos meus anos! When they used to celebrate my birthday! 

   

19.  
O que eu sou hoje é como a umidade no corredor 

do fim da casa, 
The person I am today is like the damp in the 
hall at the back of the house 

20.  Pondo grelado nas paredes... That makes the walls mildew... 

21.  O que eu sou hoje (e a casa dos que me amaram 
What I am today(and the house of those who 
loved me trembles through my tears) –  
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treme através das minhas lágrimas), 

22.  O que eu sou hoje é terem vendido a casa, 
What I am today is their having sold the 
house,  

23.  É terem morrido todos, It’s all of them having died,  

24.  
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um 

fósforo frio... 
It’s I having survived myself like a spent 
match.  

   

25.  
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos 

... 
Back when they used to celebrate my 
birthday... 

26.  Que meu amor, como uma pessoa, esse tempo! Ah, how I love, like a person, those day! 

27.  
Desejo físico da alma de se encontrar ali outra 

vez, 
How my soul physically longs to return there,  

28.  Por uma viagem metafísica e carnal, Via a metaphysical and carnal journey,  

29.  Com uma dualidade de eu para mim... In a duality of me to me... 

30.  
Comer o passado como pão de fome, sem tempo 

de manteiga nos dentes! 
To eat the past like the bread of hunger, with 
no time for butter between the teeth! 

   

31.  
Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega 

para o que há aqui... 
I see it all again, so vivid it blinds me to 
what’s here… 

32.  
A mesa posta com mais lugares, com melhores 

desenhos na loiça, com mais copos, 
The table with extra place setting, fancier 
china, more glasses,  

33.  
O aparador com muitas coisas — doces, frutas, o 

resto na sombra debaixo do alçado, 
The sideboard full of sweets and fruits, and 
other things in the shadow of the lower shelf.  

34.  
As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por 

minha causa, 
Elderly aunts, different cousins, and all for 
my sake,  

35.  No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. 
Back when they used to celebrate my 
birthday.  
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36.  Pára, meu coração! Stop it, heart! 

37.  Não penses! Deixa o pensar na cabeça! Don’t think! Leave thinking to the head! 

38.  Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus! O my God, my God, my God! 

39.  Hoje já não faço anos. I no longer have birthdays.  

40.  Duro. I endure.  

41.  Somam-se-me dias. My days add up.  

42.  Serei velho quando o for. I’ll be old when I’m old.  

43.  Mais nada. That’s all.  

44.  
Raiva de não ter trazido o passado roubado na 

algibeira! ... 
If only I’d filched the goddam past and 
brought it away in my pocket! 

45.  
O tempo em que festejavam o dia dos meus 

anos!... When they use to celebrate my birthday! 

18 Gostava de gostar de gostar  I’d like to be able to like liking 

1.  Gostava de gostar de gostar. I’d like to be able to like liking. 

2.  Um momento... Dá-me de ali um cigarro, Just a second... Grab me a cigarette 

3.  Do maço em cima da mesa de cabeceira. From that pack lying on top of the nightstand.  

4.  Continua... Dizias Go on... You were saying 

5.  Que no desenvolvimento da metafisica That in the development of metaphysics 

6.  De Kant a Hegel From Kant to Hegel 

7.  Alguma coisa se perdeu. Something was lost.  

8.  Concordo em absoluto. I agree entirely.  

9.  Estive realmente a ouvir. I really was listening.  

10.  
Nondum amabam et amare amabam (Santo 

Agostinho). 
Nondum amabam et amare amabam – St. 
Augustine.  

11.  Que coisa curiosa estas associações de idéias! What odd associations of ideas we sometimes 
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have! 

12.  
Estou fatigado de estar pensando em sentir outra 

coisa. 
I’m tired of thinking about feeling anything 
else.  

13.  
Obrigado. Deixa-me acender. Continua. Hegel... Thanks. Excuse me while I light up. Go on. 

Hegel… 

19 Não! Só quero a liberdade  No! All I want is freedom 

1.  Não! Só quero a liberdade! No! All I want is freedom! 

2.  Amor, glória, dinheiro são prisões. Love, glory, and wealth are prisons.  

3.  Bonitas salas? Bons estofos? Tapetes moles? Lovely rooms? Nice furniture? Plush rugs? 

4.  Ah, mas deixem-me sair para ir ter comigo. Just let me out so I can be with myself.  

5.  Quero respirar o ar sozinho, I want to breathe the air in private.  

6.  Não tenho pulsações em conjunto, My heart doesn’t throb collectively,  

7.  Não sinto em sociedade por quotas, And I’m unable to feel in jointly held society.  

8.  
Não sou senão eu, não nasci senão quem sou, 
estou cheio de mim. 

I’m only I, born only as I am, full of nothing 
but me.  

9.  Onde quero dormir? No quintal... Where do I want to sleep? In the backyard.  

10.  Nada de paredes — ser o grande entendimento — Without any wall, just the great conversation,  

11.  Eu e o universo, I and the universe.  

12.  
E que sossego, que paz não ver antes de dormir o 
espectro do guarda-fatos 

And what peace, what relief to fall asleep 
seeing not the ghost of my wardrobe 

13.  
Mas o grande esplendor, negro e fresco de todos 
os astros juntos, 

But the black and cool splendor of all the stars 
in concert,  

14.  O grande abismo infinito para cima The great and infinite abyss above 

15.  
A pôr brisas e bondades do alto na caveira tapada 
de carne que é a minha cara, 

Placing its breezes and solaces on the flesh-
covered skull that’s my face,  

16.  
Onde só os olhos — outro céu — revelam o 
grande ser subjectivo. 

Where only the eyes – another sky – reveal 
the world of subjective being.  

17.  Não quero! Dêem-me a liberdade! I told you I don’t want it! Just give me 
freedom! 
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18.  Quero ser igual a mim mesmo. I want to be equal to myself.  

19.  Não me capem com ideais! Don’t castrate me with ideals! 

20.  
Não me vistam as camisas-de-forças das 
maneiras! 

Don’t put me into you straightjackets of 
manners! 

21.  Não me façam elogiável ou inteligível! Don’t make me respectable or intelligible! 

22.  Não me matem em vida! Don’t make me into a living corpse! 

23.  Quero saber atirar com essa bola alta à lua I want to be able to throw this ball up to the 
moon 

24.  E ouvi-la cair no quintal do lado! And hear it fall into the yard next door! 

25.  
Quero ir deitar-me na relva, pensando "Amanhã 
vou buscá-la"... 

I want to lie down in the grass, thinking, 
Tomorrow I’ll go get it… 

26.  Amanhã vou buscá-la ao quintal ao lado... Tomorrow I’ll go get it from the yard next 
door… 

27.  Amanhã vou buscá-la ao quintal ao lado... Tomorrow I’ll go get it from the yard next 
door… 

28.  " Amanhã vou buscá-la ao quintal" Tomorrow I’ll go get it from the yard 

29.  Buscá-la ao quintal Get it from the yard 

30.  Ao quintal From the yard 

31.  Ao lado... Next door… 

20 Ora até que enfim..., perfeitamente  At long last... no doubt about it 

1.  
Ora até que enfim..., perfeitamente... At long last... no doubt about it 

2.  
Cá está ela!  Here it is! 

3.  
Tenho a loucura exatamente na cabeça.  Madness has definitely entered my head.  

 
  

4.  Meu coração estourou como uma bomba de My heart exploded like a two-bit bomb, 
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pataco, 

5.  
E a minha cabeça teve o sobressalto pela espinha 

acima... 
And the shock went up my spine to my 
head… 

 
  

6.  Graças a Deus que estou doido!  
Thank God that I’m crazy! 

 

7.  Que tudo quanto dei me voltou em lixo,  That everything I did has come back to me as 
garbage 

8.  
E, como cuspo atirado ao vento, And like spit in the wind has splattered all 

over my face! 

9.  Me dispersou pela cara livre!   

10.  Que tudo quanto fui se me atou aos pés,  That everything I was has tangled around my 
feet,  

11.  
Como a sarapilheira para embrulhar coisa 
nenhuma!  Like packing cloth to pack nothing at all! 

12.  
Que tudo quanto pensei me faz cócegas na 
garganta  That everything I thought tickles my throat 

13.  
E me quer fazer vomitar sem eu ter comido nada! And makes me want to vomit, although I ate 

nothing! 

14.  
Graças a Deus, porque, como na bebedeira, Thank God, since this, as for drunkenness, 

15.  Isto é uma solução.  Is a solution.  

   

16.  
Arre, encontrei uma solução, e foi preciso o 
estômago!  

How about that, I found a solution, via my 
stomach! 

17.  
Encontrei uma verdade, senti-a com os intestinos! I discovered a truth, I perceived it with my 

intestines! 

 
  

18.  Poesia transcendental, já a fiz também! Transcendental poetry? I’ve done that too! 
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19.  
Grandes raptos líricos, também já por cá 
passaram!  

Great lyrical raptures have already paid me a 
visit! 

20.  
A organização de poemas relativos à vastidão de 
cada assunto resolvido em vários —  

The organization of poems by general topics 
divided into subtopics? 

21.  Também não é novidade.  That’s no novelty either.  

22.  
Tenho vontade de vomitar, e de me vomitar a 
mim...  

I feel like vomiting, and like vomiting my 
own self... 

23.  
Tenho uma náusea que, se pudesse comer o 
universo para o despejar na pia, comia-o.  

I feel a nausea such that, if I could eat the 
universe to throw it up into the sink, I’d eat it.  

24.  Com esforço, mas era para bom fim.  With a struggle, but it would be for a good 
purpose.  

25.  Ao menos era para um fim.  At least it would be for a purpose.  

26.  
E assim como sou não tenho nem fim nem vida... Such as I am I have no purpose and no life...  

21 Começo a conhecer-me. Não existo  
I’m beginning to know myself. I don’t 

exist 

1.  
Começo a conhecer-me. Não existo. I’m beginning to know myself. I don’t exist. 

2.  
Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros 
me fizeram,  

I’m the gap between what I’d like to be and 
what others have made me,  

3.  
Ou metade desse intervalo, porque também há 
vida ...  Or half of this gap, since there’s also life...  

4.  Sou isso, enfim ...  That’s me. Period.  

5.  
Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos 
de chinelos no corredor.  

Turn off, shut the door, and get rid of the 
slipper noise in the hallway.  

6.  
Fique eu no quarto só com o grande sossego de 
mim mesmo.  

Leave me alone in my room with the vest 
peace of myself.  

7.  
É um universo barato. It’s a shoddy universe.  

22 Realidade   Reality 

1.  Sim, passava aqui frequentemente há vinte anos... Yes, I often came by here twenty years ago.  
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2.  
Nada está mudado — ou, pelo menos, não dou por 
isto — Nothing has changed, as far as I can tell,  

3.  Nesta localidade da cidade ... In this part of town.  

4.  Há vinte anos!... Twenty years ago! 

5.  O que eu era então! Ora, era outro... The person I was back then! Yes, I was 
different… 

6.  Há vinte anos, e as casas não sabem de nada... Twenty years ago, and the houses have no 
idea… 

7.  Vinte anos inúteis (e sei lá se o foram! Twenty useless years (or maybe they weren’t:  

8.  Sei eu o que é útil ou inútil?)... How do I know what’s useful or useless?)… 

9.  Vinte anos perdidos (mas o que seria ganhá-los?) Twenty lost years (but what would it mean to 
win them?)… 

10.  Tento reconstruir na minha imaginação I try to reconstruct in my mind 

11.  Quem eu era e como era quando por aqui passava Who and what I was when I used to come by 
here 

12.  Há vinte anos... Twenty years ago… 

13.  Não me lembro, não me posso lembrar. I don’t remember. I can’t remember.  

14.  O outro que aqui passava, então, The person who came by here back then 

15.  Se existisse hoje, talvez se lembrasse... Might remember, if he still existed.  

16.  
Há tanta personagem de romance que conheço 
melhor por dentro 

There are lots of characters from novels I 
know better 

17.  
De que esse eu-mesmo que há vinte anos passava 
por aqui! 

Than this I who came by here twenty years 
ago! 

18.  Sim, o mistério do tempo. Yes, the mystery of time.  

19.  Sim, o não se saber nada, Yes, our knowing nothing about anything,  

20.  Sim, o termos todos nascido a bordo Yes, all of us born on a ship already at sea,  

21.  Sim, sim, tudo isso, ou outra forma de o dizer... Yes, yes, all of this, or another way of saying 
it.  

22.  Daquela janela do segundo andar, ainda idêntica a From that third-story window, still identical to 
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si mesma, what it was,  

23.  
Debruçava-se então uma rapariga mais velha que 
eu, mais lembradamente de azul. 

A girl who was older that I used to lean out, 
dressed – as I usually remember her – in blue.  

24.  Hoje, se calhar, está o quê? What might she be now? 

25.  Podemos imaginar tudo do que nada sabemos. We can imagine anything about things we 
know nothing of.  

26.  
Estou parado física e moralmente: não quero 
imaginar nada... 

I’m at a physical and moral standstill: I’d 
rather not imagine…  

27.  
Houve um dia em que subi esta rua pensando 
alegremente no futuro, 

One day I walked up this road thinking 
happily of the future,  

28.  
Pois Deus dá licença que o que não existe seja 
fortemente iluminado, 

For God allows what doesn’t exist to shine 
brightly.  

29.  
Hoje, descendo esta rua, nem no passado penso 
alegremente. 

Today, walking down this road, I don’t even 
think happily of the past.  

30.  Quando muito, nem penso... At best, I don’t think at all.  

31.  
Tenho a impressão que as duas figuras se 
cruzaram na rua, nem então nem agora, 

I have the impression that the two figures 
crossed paths on this road, not then and not 
now.  

32.  
Mas aqui mesmo, sem tempo a perturbar o 
cruzamento. 

But right here, their crossing undisturbed by 
time.  

33.  Olhamos indiferentemente um para o outro. They looked indifferently at each other.  

34.  
E eu o antigo lá subi a rua imaginando um futuro 
girassol, 

And the old I walked up the road imagining a 
future sunflower.  

35.  
E eu o moderno lá desci a rua não imaginando 
nada. 

And the I of today walked down the road 
imagining nothing.  

36.  Talvez isso realmente se desse... Perhaps this really happened…  

37.  Verdadeiramente se desse... Truly happened… 

38.  Sim, carnalmente se desse... Yes, physically happened… 

39.  Sim, talvez... Yes, perhaps…  
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23 Faze as malas para Parte Nenhuma  Pack your bags for Nowhere at All 

1.  Faze as malas para Parte Nenhuma! Pack your bags for Nowhere at All! 

2.  Embarca para a universalidade negativa de tudo 
Set sail for the ubiquitous negation of 
everything 

3.  
Com um grande embandeiramento de navios 

fingidos — 
With a panoply of flags on make-believe 
ships –  

4.  Dos navios pequenos, multicolores, da infância! 
Those miniatures, multicolored ships from 
childhood! 

5.  Faz as malas para o Grande Abandono! Pack your bags for the Grand Departure! 

6.  E não esqueças, entre as escovas e a tesoura, 
And don’t forget, along with your brushes and 
clippers,  

7.  A distância policroma do que se não pode obter. 
The polychrome distance of what can’t be 
had.  

8.  Faze as malas definitivamente! Pack your bags once and for all! 

9.  Que és tu aqui, onde existes gregário e inútil — 
Who are you here, where you socially and 
uselessly exist –  

10.  E quanto mais útil mais inútil — And the more usefully the uselessly, 

11.  E quanto mais verdadeiro mais falso — The more truly the more falsely? 

12.  Que és tu aqui? que és tu aqui? que és tu aqui? 
Who are you here, who are you here, who are 
you here? 

13.  
Embarca, sem malas mesmo, para ti mesmo 

diverso! 
Set sail, even without bags, for your own 
diverse self! 

14.  
Que te é a terra habitada senão o que não é 

contigo? 
What does the inhabited world have to do 
with you? 

24 Esta velha angústia  This old anguish 

1.  Esta velha angústia,   This old anguish,  

2.  Esta angústia que trago há séculos em mim,   Which I’ve carried around for centuries,  

3.  Transbordou da vasilha,   Overflowed from its vessel 
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4.  Em lágrimas, em grandes imaginações,   In tears, in wild imaginings,  

5.  Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror,   In nightmarish dreams without terror,  

6.  Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.  In sudden huge emotions that make no sense. 

 
  

7.  Transbordou.   It overflowed.  

8.  Mal sei como conduzir-me na vida   I’m at a loss to know how to live life 

9.  Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!   With this malaise that’s crumpling my soul.  

10.  Se ao menos endoidecesse deveras!   If at least I could be positively crazy! 

11.  Mas não: é este estar entre,   But no: always this in-betweenness,  

12.  Este quase,   This almost,  

13.  Este poder ser que…,   This it might be that...  

14.  Isto.  This.  

   

15.  
Um internado num manicômio é, ao menos, 

alguém,   
An innate in an insane asylum is at least 
someone.  

16.  
Eu sou um internado num manicômio sem 

manicômio.   
I’m an inmate in an asylum without an 
asylum.  

17.  Estou doido a frio,   I’m consciouly crazy,  

18.  Estou lúcido e louco,   I’m a lucid lunatic,  

19.  Estou alheio a tudo e igual a todos:   I’m alien to everything and equal to all: 

20.  
Estou dormindo desperto com sonhos que são 

loucura   
I’m sleeping while awake with dreams that 
are madness 

21.  Porque não são sonhos.   Because they’re not dreams.  

22.  Estou assim…  I’m... 
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23.  Pobre velha casa da minha infância perdida!   Poor old house of my lost childhood! 

24.  Quem te diria que eu me desacolhesse tanto!   
Could you ever have imagined I’d so desert 
myself? 

25.  Que é do teu menino?  Está maluco.   What happened to your boy? He went nuts.  

26.  
Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto 

provinciano?   
What happened to the one who slept soundly 
under your provincial rooftop? 

27.  Está maluco.   He went nuts.  

28.  
Quem de quem fui?  Está maluco.  Hoje é quem 

eu sou.  
What happened to who I was? He went nuts. 
Today he’s who I am.  

   

29.  Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer!   If at least I had some kind of religion.  

30.  Por exemplo, por aquele manipanso   
The religion, for example, of that idol from 
Africa 

31.  Que havia em casa, lá nessa, trazido de África.   We had at home (the one I’ve mentioned).  

32.  Era feiíssimo, era grotesco,   It was unsightly, it was grotesque,  

33.  Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê.   
But it contained the divinity of everything 
that’s believed in.  

34.  Se eu pudesse crer num manipanso qualquer —   If I could believe in some idol or other –  

35.  Júpiter, Jeová, a Humanidade —   Jupiter, Jehovah, Humanity... 

36.  Qualquer serviria,   Any one would do,  

37.  Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo?  
For isn’t everything merely what we think it 
is? 

   

38.  Estala, coração de vidro pintado! Shatter, heart of painted glass! 

25 Saí do comboio  I got off the train 

1.   Saí do comboio, I got off the train 
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2.  Disse adeus ao companheiro de viagem And said goodbye to the man I’d met.  

3.  Tínhamos estado dezoito horas juntos.. We’d been together for eighteen hours 

4.  A conversa agradável And had a pleasant conversation,  

5.  A fraternidade da viagem. Fellowship in the journey,  

6.  Tive pena de sair do comboio, de o deixar. And I was sorry to get off, sorry to leave 

7.  Amigo casual cujo nome nunca soube. This chance friend whose name I never 
learned.  

8.  Meus olhos, senti-os, marejaram-se de lágrimas... I felt my eyes water with tears… 

9.  Toda despedida é uma morte... Every farewell is a death. 

10.  Sim toda despedida é uma morte. Yes, every farewell is a death. 

11.  Nós no comboio a que chamamos a vida In the train that we call life 

12.  Somos todos casuais uns para os outros, We are all chance events in one another’s 
lives, 

13.  E temos todos pena quando por fim 
desembarcamos. 

And we all feel sorry when it’s time to get off.  

   

14.  Tudo que é humano me comove porque sou 
homem. 

All that is human moves me, because I’m a 
man. 

15.  Tudo me comove porque tenho, All that is human moves me, not because I 
have an affinity 

16.  Não uma semelhança com ideias ou doutrinas, With human ideas or human doctrines 

17.  Mas a vasta fraternidade com a humanidade 
verdadeira.  

But because of my infinite fellowship with 
humanity itself. 

   

18.  A criada que saiu com pena The maid who hated to go,  

19.  A chorar de saudade Crying with nostalgia 

20.  Da casa onde a não tratavam muito bem... For the house where she’d been mistreated… 

   

21.  Tudo isso é no meu coração a morte e a tristeza do All of this, inside my heart, is death and the 
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mundo. world’s sadness. 

22.   Tudo isso vive, porque morre, dentro do meu 
coração. 

All of this lives, because it dies, inside my 
heart. 

   

23.  E o meu coração é um pouco maior que o      
universo inteiro. 

And my heart is a little larger than the entire 
universe 

26 Dobrada à moda do Porto  Oporto-style tripe 

1.  Um dia, num restaurante, fora do espaço e do 

tempo, 

One day, in a restaurant, outside of space 
and time,  

2.  Serviram-me o amor como dobrada fria. I was served up love as a dish of cold tripe.  

3.  Disse delicadamente ao missionário da cozinha I politely told the missionary of the kitchen 

4.  Que a preferia quente, That I preferred it hot, 

5.  Que a dobrada (e era à moda do Porto) nunca se 

come fria. 

Because tripe (and it was Oporto-style) is 
never eaten cold.  

   

6.  Impacientaram-se comigo. They got impatient with me.  

7.  Nunca se pode ter razão, nem num restaurante. You can never be right, not even in a 
restaurant.  

8.  Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta, I didn’t eat it, I ordered nothing else, I paid 
the bill,  

9.  E vim passear para toda a rua. And I decided to take a walk down the 
street.  

   

10.  Quem sabe o que isto quer dizer? Who knows what this might mean? 

11.  Eu não sei, e foi comigo ... I don’t know, and it happened to me... 

   

12.  (Sei muito bem que na infância de toda a gente 

houve um jardim, 

(I know very well that in everyone’s 
childhood there was a garden,  
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13.  Particular ou público, ou do vizinho. Private or public, or belonging to the 
neighbor.  

14.  Sei muito bem que brincarmos era o dono dele. I know very well that our playing was the 
owner of it 

15.  E que a tristeza é de hoje). And that sadness belongs to today.) 

   

16.  Sei isso muitas vezes, I know this many times over,  

17.  Mas, se eu pedi amor, porque é que me trouxeram But if I asked for love, why did they bring 
me  

18.  Dobrada à moda do Porto fria? Oporto-style tripe that was cold? 

19.  Não é prato que se possa comer frio, It’s not a dish that can be eaten cold,  

20.  Mas trouxeram-mo frio. But they served it to me cold.  

21.  Não me queixei, mas estava frio, I didn’t make a fuss, but it was cold.  

22.  Nunca se pode comer frio, mas veio frio. It can never be eaten cold, but it came cold.  

27 Na véspera de não partir nunca  On the eve of never departing 

1.  Na véspera de não partir nunca On the eve of never departing 

2.  Ao menos não há que arrumar malas At least there are no suitcases to pack 

3.  Nem que fazer planos em papel, Or lists to draw up with things to do 

4.  Com acompanhamento involuntário de 

esquecimentos, 

(Some of which are always forgotten)  

5.  Para o partir ainda livre do dia seguinte. The following day, before leaving.  

   

6.  Não há que fazer nada Nothing needs to be done 

7.  Na véspera de não partir nunca. On the eve of never departing.  

   

8.  Grande sossego de já não haver sequer de que ter How relaxing not to have anything at all to 
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sossego! be relaxed about! 

9.  Grande tranqüilidade a que nem sabe encolher 

ombros 

What peace of mind when there’s no more 
reason to shrug, 

10.  Por isto tudo, ter pensado o tudo Tedium (poor tedium) having been left 
behind 

11.  É o ter chegado deliberadamente a nada. To arrive deliberately at nothing! 

12.  Grande alegria de não ter precisão de ser alegre, What happiness it is not to need to be happy,  

13.  Como uma oportunidade virada do avesso. Like an opportunity turned inside out.  

   

14.  Há quantas vezes vivo For some months now I’ve been living 

15.  A vida vegetativa do pensamento! The vegetative life of thought,  

16.  Todos os dias sine linea Day after day sine linea… 

   

17.  Sossego, sim, sossego... Yes, how relaxing... 

18.  Grande tranqüilidade... Peace of mind... 

19.  Que repouso, depois de tantas viagens, físicas e 

psíquicas! 

What a relief after so many journeys – 
physical and mental –  

20.  Que prazer olhar para as malas fitando como para 

nada! 

To be able to look at closed suitcases as at 
nothing! 

21.  Dormita, alma, dormita! Doze off, soul, doze off! 

22.  Aproveita, dormita! Doze while you can! 

23.  Dormita! Doze! 

   

24.  É pouco o tempo que tens! Dormita! You don’t have much time! Doze,  

25.  É a véspera de não partir nunca! For it’s the eve of never departing! 
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28 Símbolos? Estou farto de símbolos  Symbols? I’m sick of symbols 

1.  Símbolos? Estou farto de símbolos... Symbols? I’m sick of symbols 

2.  Mas dizem-me que tudo é símbolo. Some people tell me that everything is 
symbols.  

3.  Todos me dizem nada. They’re telling me nothing.  

   

4.  Quais símbolos? Sonhos.— What symbols? Dreams... 

5.  Que o sol seja um símbolo, está bem... Let the sun be a symbol, fine... 

6.  Que a lua seja um símbolo, está bem... Let the moon be a symbol, fine... 

7.  Que a terra seja um símbolo, está bem... Let the earth be a symbol, fine...  

8.  Mas quem repara no sol senão quando a chuva 

cessa, 

But who notices the sun except when the 
rain stops 

9.  E ele rompe as nuvens e aponta para trás das 

costas 

And it breaks through the cloud and points 
behind its back 

10.  Para o azul do céu? To the blue of the sky? 

11.  Mas quem repara na lua senão para achar And who notices the moon expcet to admire 

12.  Bela a luz que ela espalha, e não bem ela? Not it but the beautiful light it radiates? 

13.  Mas quem repara na terra, que é o que pisa? And who notices the very earth we tread? 

14.  Chama terra aos campos, às árvores, aos montes. We say earth and think of fields, trees and 
hills,  

15.  Por uma diminuição instintiva, Unwittingly diminishing it,  

16.  Porque o mar também é terra... For the sea is also earth.  
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17.  Bem, vá, que tudo isso seja símbolo... Okay, let all of this be symbols.  

18.  Mas que símbolo é, não o sol, não a lua, não a 

terra, 

But what’s the symbol – not the sun, not the 
moon, not the earth –  

19.  Mas neste poente precoce e azulando-se In this premature unset amid the fading blue 

20.  O sol entre farrapos finos de nuvens, With the sun caught in expiring tatters of 
clouds 

21.  Enquanto a lua é já vista, mística, no outro lado, And the moon already mystically present at 
the other end of the sky 

22.  E o que fica da luz do dia As the last remnant of daylight 

23.  Doura a cabeça da costureira que pára vagamente 

à esquina 

Gilds the head of the seamstress who 
hesitates at the corner 

24.  Onde demorava outrora com o namorado que a 

deixou? 

Where she used to linger (she lives nearby) 
with the boyfriend who left her? 

25.  Símbolos? Não quero símbolos... Symbols? I don’t want symbols.  

26.  Queria — pobre figura de miséria e desamparo! 

— 

All I want – poor frail and forlorn creature! 
–  

27.  Que o namorado voltasse para a costureira. Is for the boyfriend to go back to the 
seamstress.  

29 Os antigos invocavam as Musas  The ancients invoked the muses 

1.  Os antigos invocavam as Musas. The ancients invoked the Muses 

2.  Nós invocamo-nos a nós mesmos. We invoke ourselves.  

3.  Não sei se as musas apareciam - I don’t know if the Muses appeared 

4.  Seria sem dúvida conforme o invocado e a 
invocação. - 

- No doubt it depended on what was invoked 
and how –  
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5.  Mas sei que nós não aparecemos. But I know that we don’t appear.  

6.  Quantas vezes me tenho debruçado How often I’ve leaned over 

7.  Sobre o poço que me suponho The well that’s me 

8.  E balido "Ah!" para ouvir um eco, And bleated “Hey!” to hear an echo,  

9.  E não tenho ouvido mais que o visto - And I’ve heard no more than I’ve seen –  

10.  O vago alvor escuro com que a água resplandece The faint dark glimmer of the water 

11.  Lá na inutilidade do fundo... There in the useless depths.  

12.  Nenhum eco para mim... No echo for me… 

13.  Só vagamente uma cara, Just the hint of a face,  

14.  Que deve ser a minha, por não poder ser de outro. Which must be mine since it can’t be anyone 
else’s.  

15.  É uma coisa quase invisível, Just an almost invisible  

16.  Exceto como luminosamente vejo Luminously smudged image 

17.  Lá no fundo... There in the depths… 

18.  No silêncio e na luz falsa do fundo... In the silence and deceptive light of the 
depths… 

19.  Que Musa!... What a Muse! 

30 Sem impaciência  Impassively 

1.  Sem impaciência. Impassively,  

2.  Sem curiosidade, Indifferently,  

3.  Sem atenção Distractedly,  

4.  Vejo o crochet que com ambas as mãos 

combinadas 

I look at the crochet you make 

5.  Fazes. With two hands.  
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6.  Vejo-o do alto de um monte inexistente, I look at it from the top of a nonexistent hill,  

7.  Malha após malha formando pano... Stich after stich forming a cloth... 

   

8.  Qual é a razão que te dá entretenimento Why are your hands and soul entertained 

9.  Às mãos e à alma essa coisa rala By this riddled thing 

10.  Por onde se pode meter um fósforo apagado? Through which a burnt match can be 
pushed? 

11.  Mas também But then again,  

12.  Qual é a razão que assiste a eu te criticar Why do I criticize you? 

   

13.  Nenhuma. No reason.  

14.  Eu também tenho um crochet. I also have my crochet.  

15.  Data de desde quando comecei a pensar... It dates from when I began to think.  

16.  Malhas sobre malhas formando um todo sem todo Stich on stich forming a whole without a 
whole…. 

17.  Um pano que não sei se é para um vestido ou p'ra 
nada 

A cloth, and I don’t know if it’s for garment 
or for nothing.  

18.  Uma alma que não sei se é para sentir ou viver... A soul, and I don’t know if it’s for feeling or 
living.  

19.  Olho-te com tanta atenção I watch you so intently 

20.  Que já nem dou por ti... I stop seeing you.  

   

21.  Crochet, almas, filosofia... Crochet, souls, philosophy... 

22.  Todas as religiões do mundo... All the religions of the world... 

23.  Tudo quanto nos entretém ao serão de sermos... All that entertains us in the leisure hours of 
our existence...  

24.  Dois marfins, uma volta, o silêncio... A hooked needle, a loop, silence...  
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31 Não sei se os astros mandam neste mundo  I don’t know if the stars rule the world 

1.  Não sei se os astros mandam neste mundo, I don’t know if the stars rule the world 

2.  Nem se as cartas —  

3.  As de jogar ou as do Tarot — Or if tarot or playing cards 

4.  Podem revelar qualquer coisa. Can reveal anything. 

5.  Não sei se deitando dados I don’t know if the rolling of dice 

6.  Se chega a qualquer conclusão. Can lead to any conclusion. 

7.  Mas também não sei But I also don’t know 

8.  Se vivendo como o comum dos homens If anything is attained 

9.  Se atinge qualquer coisa. By living the way most people do. 

10.  Sim, não sei Yes, I don’t know 

11.  Se hei-de acreditar neste sol de todos os dias, If I should believe in this daily rising sun 

12.  Cuja autenticidade ninguém me garante. Whose authenticity no one can guarantee 
me, 

13.  Ou se não será melhor, por melhor ou por mais 

cómodo, 

Or if it would be better (because better or 
more convenient) 

14.  Acreditar em qualquer outro sol — To believe in some other sun, 

15.  Outro que ilumine até de noite. — One that shines even at night,  

16.  Qualquer profundidade luminosa das coisas Some profound incandescence of things,  

17.  De que não percebo nada... Surpassing my understanding.  
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18.  Por enquanto For now... 

19.  (Vamos devagar) (Let’s take it slow) 

20.  Por enquanto For now 

21.  Tenho o corrimão da escada absolutamente 

seguro. 

I have an absolutely secure grip on the stair 
rail,  

22.  Seguro com a mão — I secure it with my hand –  

23.  O corrimão que me não pertence This rail that doesn’t belong to me 

24.  E apoiado ao qual ascendo... And that I lean on as I ascend... 

25.  Sim... Ascendo Yes... I ascend...  

26.  Ascendo até isto: I ascend to this: 

27.  Não sei se os astros mandam neste mundo... I don’t know if the stars rule the world.  

32 Não estou pensando em nada   I’ve been thinking about nothing at all 

1.  Não estou pensando em nada I’ve been thinking about nothing at all, 

2.  E essa coisa central, que é coisa nenhuma, And this central thing, which isn’t anything,  

3.  É-me agradável como o ar da noite, Is pleasant to me like the evening air,  

4.  Fresco em contraste com o verão quente do dia, Fresh in contrast to the hot summer days.  

   

5.  Não estou pensando em nada, e que bom! I’ve been thinking about nothing at all, and 
how lucky! 

   

6.  Pensar em nada To think about nothing 

7.  É ter a alma própria e inteira. Is to fully possess the soul.  

8.  Pensar em nada To think about nothing 
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9.  É viver intimamente Is to intimately live 

10.  O fluxo e o refluxo da vida... Life’s ebb and flow... 

   

11.  Não estou pensando em nada. I’ve been thinking about nothing at all.  

12.  E como se me tivesse encostado mal. Only... it’s as if I’d wrenched a muscle,  

13.  Uma dor nas costas, ou num lado das costas, I feel pain in my back, or on one side of it,  

14.  Há um amargo de boca na minha alma: There’s a bad taste in the mouth of my soul, 

15.  É que, no fim de contas, Because, after all,  

16.  Não estou pensando em nada, I’ve been thinking about nothing,  

17.  Mas realmente em nada, But really, nothing,  

18.  Em nada... Nothing...  

33 Todas as cartas de amor são ridículas  All the love letters are  

1.  Todas as cartas de amor são All the love letters are  

2.  Ridículas. Ridiculous.  

3.  Não seriam cartas de amor se não fossem They wouldn’t be love letters if they weren’t  

4.  Ridículas. Ridiculous.  

   

5.  Também escrevi em meu tempo cartas de amor, In my time I also wrote love letters 

6.  Como as outras, Equally, inevitably 

7.  Ridículas. Ridiculous.  

   

8.  As cartas de amor, se há amor, Love letters, if there’s love,  

9.  Têm de ser Must be 

10.  Ridículas. Ridiculous.  
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11.  Mas, afinal, But in fact 

12.  Só as criaturas que nunca escreveram Only those who’ve never written 

13.  Cartas de amor Love letters 

14.  É que são Are  

15.  Ridículas. Ridiculous.  

   

16.  Quem me dera no tempo em que escrevia If only I could go back 

17.  Sem dar por isso To when I wrote love letters  

18.  Cartas de amor Without thinking how 

19.  Ridículas. Ridiculous.  

   

20.  A verdade é que hoje The truth is that today 

21.  As minhas memórias My memories 

22.  Dessas cartas de amor Of those love letters 

23.  É que são Are what is 

24.  Ridículas. Ridiculous.  

   

25.  (Todas as palavras esdrúxulas, (All more-than-three-syllable words,  

26.  Como os sentimentos esdrúxulos, Along with uncountable feelings,  

27.  São naturalmente Are naturally  

28.  Ridículas.) Ridiculous.) 
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