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Resumo: Em “O eco antropofágico: reflexões sobre a transcriação e a metáfora sanguíneo-

canibalesca” (2013), Marcelo Tápia discute como a tradução e a antropofagia são processos 

equivalentes de apropriação, desconstrução, troca e diálogo. Para enfatizar tal equivalência, o 

autor tomará a tradução, no que concerne a sua aproximação com a antropofagia, como 

transfusão sanguínea, onde texto original e texto traduzido serão profundamente transformados, 

metamorfoseados e modificados. Partindo dessa perspectiva, o objetivo desse trabalho é mostrar 

como tradução e antropofagia ocorrerão como metáfora sanguíneo-canibalesca em Haroldo de 

Campos e Herberto Helder. Para isso, a transfusão precisa ser concebida não apenas como troca 

entre texto original e texto traduzido, mas sim como diálogo e abertura à diferença, conseguidos 

a partir do momento que o tradutor, para se encontrar com o outro, o estrangeiro, abandona sua 

identidade. 
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O objetivo que motivou a escrita deste trabalho foi o desejo de propor uma nova 

leitura, um novo olhar ante a obra poética e crítica de Haroldo de Campos que analiso 

desde 2010 e que culminou na escrita e defesa da dissertação de mestrado, “Escritas que 

convergem: a ressonância poética entre Haroldo de Campos e Herberto Helder”, 

defendida em 02 de Fevereiro de 2015. A oportunidade para que esta nova leitura 

ocorresse surgiu em 2013 na disciplina Tópicos Avançados, ministrada pela Profa. Dra. 

Izabela Leal, no momento em que me foi apresentado o poema “2.” do livro Exemplos 

(1977) de Herberto Helder. A leitura deste poema abriu um novo horizonte de 

questionamento sobre o que é a poesia e o processo de criação poética. O conhecimento 

da obra poética de Herberto Helder me proporcionou um novo olhar sobre a de Haroldo 

de Campos, uma vez que a comparação entre o projeto poético haroldiano e o projeto 

poético herbertiano demonstra como a poesia de Haroldo de Campos e a poesia de 

Herberto Helder são próximas, principalmente no que corresponde ao processo de 

leitura crítica e criativa da tradição.  
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 Tal como em Herberto Helder, veremos em Haroldo de Campos, mesmo que 

minimamente, a presença de imagens poéticas que constituem a poesia herbertiana: o 

corpo – transformado em lugar de poesia – em constante metamorfose, o 

questionamento do fazer poético, a relação do poeta com a linguagem, a língua, a 

tradição e os seus precursores, especialmente quando discutimos e analisamos o 

trabalho de citação, tradução e antropofagia de suas obras poéticas e críticas. Para 

perceber a existência dessas imagens em Haroldo de Campos tive que me afastar do 

meu objeto de pesquisa, a obra poética haroldiana, e adentrar no mundo poético e crítico 

de Herberto Helder. Somente assim, pude ver que as escritas poéticas de Haroldo de 

Campos e Herberto Helder operam segundo práticas poéticas, estéticas e críticas muito 

semelhantes, no que seria o desejo de construir um pensamento que considera o poeta 

como crítico e criador de arte.  

Para abarcar tanto as diferenças quanto as semelhanças poéticas entre Haroldo 

de Campos e Herberto Helder, no caso específico deste artigo, tomei como objeto de 

análise os papéis que os conceitos de Tradução e Antropofagia, ambos pensados como 

processos de apropriação e devoração do outro, possuem em suas obras poéticas e 

críticas, principalmente em Haroldo de Campos, demonstrando que tanto ele quanto 

Herberto Helder fazem uma verdadeira seleção crítica daquilo que será lido e relido em 

seus poemas, uma vez que a releitura de outros textos, canônicos ou não, só ocorrerá 

quando estes apresentam um trabalho poético esteticamente inovador. Para exemplificar 

de que maneira isso ocorre, as imagens antropofágicas e tradutórias presentes nos 

poemas de Herberto Helder e a discussão da antropofagia como desconstrução e 

apropriação do legado cultural estrangeiro defendida por Haroldo de Campos serão de 

extrema importância. Porém, para que isso seja possível é necessário se compreender 

tradução e antropofagia como práticas equivalentes – e em profunda simultaneidade – 

de apropriação do outro e de abandono da identidade.  

Em “O eco antropofágico: reflexões sobre a transcriação e a metáfora sanguíneo-

canibalesca”, Marcelo Tápia discute como a tradução e a antropofagia são processos 

equivalentes de apropriação, desconstrução, troca e diálogo. Para enfatizar tal 

equivalência, o autor tomará a tradução, no que concerne a sua aproximação com a 

antropofagia, como transfusão sanguínea, onde texto original e texto traduzido serão 

profundamente transformados, metamorfoseados e modificados. Partindo dessa 

perspectiva, a tradução e a antropofagia ocorrerão como metáfora sanguíneo-
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canibalesca em Haroldo de Campos e Herberto Helder. Para isso, a transfusão precisa 

ser concebida não apenas como troca entre texto original e texto traduzido, mas sim 

como diálogo e abertura à diferença, conseguidos a partir do momento que o tradutor, 

para se encontrar com o outro, o estrangeiro, abandona sua identidade. 

Para que a equivalência entre tradução e antropofagia ocorra é necessário o 

abandono da “zona de conforto” proporcionada pela língua materna e pela identidade 

que esta engendra. O tradutor, ou melhor, os tradutores, Haroldo de Campos e Herberto 

Helder, devem sair da falsa comodidade da própria língua, abandonar a identidade que 

os congrega e os define como sujeitos de uma determinada língua, pois, assim como a 

diferença, a identidade é também uma forma de violência que ataca o que é diferente, 

rejeitando-o como anormalidade ou aberração. O abandono da identidade em Haroldo 

de Campos e Herberto Helder tem como objetivo promover o encontro com o outro, o 

estrangeiro, pois será ele quem dará a real compreensão sobre o próprio. 

O estrangeiro, para falarmos de um modo que recorda a Genealogia da 

Moral de Nietzsche, revela que a Heimat [pátria] é um constructo de 

hábitos decantados, cristalizados, cuja origem foi esquecida. Ele 

profana e dessacraliza a Heimat. Ele mostra como as regras são banais 

(FLUSSER apud SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 109). 

Nesta citação vemos como o encontro com o estrangeiro é a decantação dos 

hábitos cristalizados pela identidade, proporcionado via tradução-antropofagia e o 

abandono da identidade, consideradas como possibilidades de enxergar o próprio com o 

olhar crítico e de estranhamento com que olhamos o estrangeiro. Em “Serpiente y 

pãnuelo: a busca das raízes ameríndias em José Lezama Lima e Herberto Helder” 

(2011), Izabela Leal considerará o abandono da identidade como um processo produtivo 

de compreensão e enriquecimento da língua materna, onde não haverá o rechaçamento 

da diferença irredutível da língua, mas sim sua aceitação. A apropriação do outro e a 

absorção do sangue alheio será uma forma de se conhecer a própria língua, 

beneficiando-se da cultura e da língua do outro. 

 O abandono da identidade em Haroldo de Campos e Herberto Helder ocorrerá de 

acordo com a necessidade histórica vivenciada por cada um. Em Campos será o 

abandono da identidade de um povo colonizado, influenciado pela metrópole, 

subdesenvolvido, que busca no encontro com o estrangeiro a construção e formação de 

uma outra imagem cultural, baseada na universalidade da língua materna, haja vista que 

Haroldo de Campos traduziu obras e autores de diversas línguas, e que se vê como um 
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continuador da antropofagia cultural de Oswald de Andrade. Já em Herberto Helder, 

uma das suas principais preocupações será o alargamento do seu próprio idioma poético 

e, consequentemente, da sua escrita. O abandono da identidade em suas traduções irá 

adquirir um viés político, quando a identidade de um povo colonizador, conquistador, 

predestinado, escolhido, abençoado, for posta em questionamento, numa expressão do 

desejo de sair da memória nostálgica de um passado glorioso, que vê no encontro com o 

estrangeiro a entrada para um novo futuro. 

 Tápia (2013), valendo-se das palavras de Haroldo de Campos, mostra como a 

tradução e a antropofagia são também gestos de vampirização: “Tradução como 

transfusão. De sangue. Com um dente de ironia poderíamos falar de vampirização, 

pensando agora no nutrimento do tradutor” (CAMPOS apud TÁPIA, 2013, p. 215). 

Haroldo de Campos personifica o tradutor como um vampiro que suga o sangue do 

original para alimentar-se, nutrir-se, no que seria a representação da refeição 

sacrificatória do animal totêmico – tal como postula Sigmund Freud em Totem e Tabu 

(1912-1913) – pela tribo ou clã, possibilitando, a partir disso, a concepção de que a 

tradução como transfusão sanguínea está ligada à “noção de sacrifício e, 

particularmente, de refeição sacrificatória” (TÁPIA, 2013, p. 217). Tal compreensão da 

tradução como vivificação do original nos remete ao pensamento de Haroldo de 

Campos, em “Da tradução como criação e como crítica” (2013), sobre o ato tradutório 

ser uma relação isomórfica entre original e tradução: 

Admitindo a tese da impossibilidade em princípio da tradução de 

textos criativos, parece-nos que esta engendra o corolário da 

possibilidade também em princípio, da recriação desses textos. 

Teremos, como quer Bense, em outra língua, uma informação estética, 

autônoma, mas ambas estarão ligadas entre si por uma relação de 

isomorfia: serão diferentes enquanto linguagem, mas como os corpos 

isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mesmo sistema. (CAMPOS, 

2013, p. 4) 

 

 Mais adiante Haroldo de Campos afirmará que a tradução é a vivificação do 

texto original. 

A tradução de poesia (ou prosa que a ela equivalha em 

problematicidade) é antes de tudo uma vivência interior do mundo e 

da técnica do traduzido. Como se desmonta e se remonta a máquina da 

criação, aquela fragílima beleza aparentemente intangível que nos 

oferece o produto acabado numa língua estranha. E que, no entanto, se 

revela suscetível de uma vivissecção implacável, que lhe revolve as 
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entranhas, para trazê-la novamente à luz num corpo linguístico 

diverso. Por isso mesmo a tradução é crítica. (CAMPOS, p. 43). 

 Partindo da perspectiva de que a tradução como ato antropofágico é a 

vivificação do texto original dentro da língua materna do tradutor, podemos dizer que a 

metáfora “sanguíneo-canibalesca” está presente na “pulsão tradutória”, tal como postula 

Antoine Berman em A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha 

romântica (2002), de Haroldo de Campos e Herberto Helder, a partir do momento em 

que ambos se apropriam e desconstroem o texto original, representando, assim, a 

metáfora da alimentação, nutrição, de um corpo por meio de outro. Tradução e 

antropofagia aparecem em ambos os poetas como uma relação visceral que envolve dois 

ou mais corpos, mais precisamente os da mãe, do pai e do filho, a partir da recorrência 

de imagens poéticas que remetem ao nascimento, fecundação e respeito à figura paterna, 

assim como à menção de substâncias que dão força àqueles que ingerem o corpo 

sacrificado, tais como o Tutano e a Proteína. É o que pode ser visto no seguinte trecho 

do famoso ensaio haroldiano, “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura 

brasileira” (2010).  

Todo passado que nos é “outro” merece ser negado. Vale dizer: ser 

comido, devorado. Com esta especificações elucidativa: o canibal era 

um “polemista” (...), mas também um “antologista”: só devorava 

inimigos que considerava bravos, para deles tirar proteína e tutano 

para o robustecimento e a renovação de suas próprias forças naturais... 

(CAMPOS, 2010, P.235)  

Já em Herberto Helder a antropofagia, em sua “pulsão tradutória”, ou até mesmo 

em seus poemas, será sempre presentificada através de alusões aos órgãos e objetos que 

compõem o ritual antropofágico ou ao processo alimentar, incluindo a preparação, 

ingestão e digestão de alimentos. Os objetos que compõem o ritual antropofágico 

herbertiano serão a colher, a faca, o garfo, a mesa; e os órgãos serão a boca, a língua, a 

cabeça, que aparecerá constantemente esmagada, o ventre, as entranhas, os dentes, as 

unhas transformadas em garras. É o que podemos ver na seguinte tradução de um 

poema de uma tribo indígena da Colômbia Britânica: 

– Canto das cerimônias canibais –  

   (Huitotos, Colômbia Britânica ) 

 

Estão em baixo, atrás dos filhos dos homens, 

diante da minha paisagem sangrenta onde o sol se levanta, os meus 

filhos estão em baixo, 

estão em baixo no meio do teatro sangrento, 
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ao pé da minha árvore sangrenta, estão em baixo. Esmagam os crânios 

dos prisioneiros, 

queimam plumas de pássaros. 

No rio de sangue junto ao céu, estão as rochas do meu voto guerreiro. 

E em baixo, no centro da aldeia, os homens trabalham ferozmente, 

despedaçam os prisioneiros. 

Cozem-nos, lá em baixo. 

Diante da minha paisagem sangrenta onde o sol se levanta. (HELDER, 

2010, p.34) 
 

 O aparecimento dessas metáforas tanto em Haroldo de Campos quanto em 

Herberto Helder é a demonstração de que a tradução como antropofagia é a apropriação, 

desconstrução e violação não apenas de um corpo, mas de dois, o do devorador e o do 

devorado, ou melhor, do texto traduzido e o do original, pois ambos sofrerão a violência 

da operação tradutória. As “traduções antropofágicas” de Haroldo de Campos e 

Herberto Helder, movidas pela “pulsão tradutória” de cada um, promovem uma 

verdadeira releitura crítica e criativa da tradição, uma vez que a tradução de obras 

clássicas possui o intuito de usurpar o lugar ocupado por elas dentro do cânone literário 

universal, concretizando assim o que é denominado por Haroldo de Campos de 

“Transluciferação”, que é o ato de “Transformar, por um átimo, o original na tradução 

de sua tradução” (CAMPOS, 2013, p. 154). Em Haroldo de Campos, a tarefa 

transluciferina do traduzir terá um sentido radical de crítica e criação que estará 

fortemente ligado a uma proposta de repensar e reler a tradição, os gêneros literários e o 

papel do tradutor literário dentro da literatura. O que de imediato já é uma grande 

subversão da história literária universal. 

 Em Herberto Helder a transluciferação será semelhante à transluciferação 

empreendida pelo poeta francês Antonin Artaud (1896-1948) em relação aos poemas de 

Lewis Carroll (1832-1898), caso em que houve uma apropriação totalmente radical do 

texto alheio, a tal ponto que o autor da obra original foi considerado como plagiador de 

sua própria obra, fazendo com que, nesse caso, o tradutor definitivamente assumisse o 

lugar do autor. O que nos dá a ver que a transformação, por um átimo, do original na 

tradução de sua tradução foi realizada e que, no caso de Herberto Helder, em 

consonância com Antonin Artaud, não houve uma preocupação em se repensar a 

tradição, os gêneros e o ato de traduzir, tal como é visto em Haroldo de Campos, que irá 

empreender seu projeto tradutório como busca de uma revisão cultural para o Brasil e 

para América Latina. 
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 Com isso, é possível dizer que a tradução e a antropofagia em Campos e Helder 

possuirão valores ideológicos diferentes, que residirão no fato de que em Campos a 

tradução e a antropofagia, além de serem um método e instrumento de criação poética, 

também possuirão um caráter político. Para Campos, ambas serão ferramentas que 

proporcionaram o diálogo entre o universal e o local, assim como o repensar do lugar da 

cultura brasileira e latino-americana no cenário internacional, enquanto que em 

Herberto Helder elas possuirão uma configuração muito mais pessoal de criação de uma 

poética própria ou de idioma poético próprio, tal como já foi dito. 

 A comparação entre a “pulsão tradutória” de Haroldo de Campos e a “pulsão 

tradutória” de Herberto Helder, ambas marcadas pela relação mútua entre tradução e 

antropofagia, nos mostra que tanto a prática tradutória de Haroldo de Campos quanto a 

prática tradutória de Herberto Helder são processos radicais ao que dizem respeito às 

relações entre texto original e texto traduzido, língua estrangeira e língua materna. 

Porém o que diferencia uma “pulsão tradutória” da outra são os níveis e objetivos que 

norteiam cada transcriação, cada mudança, haja vista que nenhum dos dois poetas se 

vale do termo tradução para denominar suas práticas tradutórias. 

 Com a leitura de “Muito além do canibalismo: a teoria da tradução de Haroldo 

de Campos”, de Célia Luiza Andrade Prado, vemos que a transcriação haroldiana “vai 

muito além da tradução [propriamente dita], pois ao apropriar-se da historicidade do 

texto fonte (...) indo ao encontro do questionamento da teoria pós-colonial, repensa a 

tradução não mais partindo das definições e paradigmas europeus.” (p.771). Prado 

mostra-nos que a radicalidade da “pulsão tradutória” haroldiana está no sentido 

reflexivo que a crítica poética e estética possuirão, pois o objetivo da teoria de tradução 

haroldiana será desconstruir o sentido tradicional de tradução que é baseado nos padrões 

europeus que distinguem original e cópia, significante e significado. Segundo a autora, a 

radicalidade da teoria tradutória de Haroldo de Campos está contida na busca pela 

“‘concretude’ do poema, ou seja, [nos] aspectos sonoros e visuais da palavra em que 

está incorporado o sentido, da informação estética, [e] não [na] informação meramente 

semântica” (PRADO, 2009, p. 773). Para Campos o tradutor será autor, pois ele criará 

uma nova obra a partir da original, e a tradução não será meramente uma tradução, e 

sim uma criação ou, nas palavras dele, uma transcriação. Tal pensamento foi o ponto de 

partida para se compreender a importância da tradução na redefinição da dinâmica entre 

a “literatura da colônia” e “literatura da metrópole”, que é uma discussão complexa que 
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envolve forças ideológicas muito fortes, uma vez que envolve o sentimento de 

independência e nacionalidade contra o conservadorismo e a monopolização cultural 

dos países europeus em relação aos países latino-americanos. 

 Seguindo a perspectiva defendida por Prado, tentamos enfatizar que as 

produções ensaísticas, poéticas e tradutórias de Haroldo de Campos são paralelas entre 

si, pois segundo Prado, a relação entre tradução e antropofagia foi desenvolvida por 

Haroldo de Campos durante décadas, a partir da sua visão de poeta e, não 

predominantemente, a partir da sua visão de crítico. Ambas, poesia e crítica, sempre 

estiveram juntas. Por isso, ele dedicou grande parte do seu trabalho poético a tradução e 

devoração de poetas que lhe interessavam. Com isso, pode-se dizer que a “pulsão 

tradutória” haroldiana, assim como a herbertiana, é extremamente radical no que 

concerne a escolha dos precursores e da construção de uma genealogia, uma vez que 

serão escolhidos autores e tradições que beneficiarão não apenas a língua materna como 

também a voz do poeta. O que de imediato já remete a questão das genealogias poéticas, 

onde o poeta tradutor cria sua própria genealogia e escolhe seus próprios precursores a 

partir de suas afinidades. É o que podemos ver em Galáxias, cuja escrita é a 

convergência entre tradução e poesia, quando há a releitura de clássicos da literatura 

universal constantemente retomados nas demais obras poéticas haroldianas, tais como A 

máquina do mundo repensada (2004) e Finismundo: a última viagem (1999). 

 Haroldo de Campos, para compor seu poema galáctico, utiliza procedimentos 

semelhantes aos da tradução, pois o movimento, na tradução, é travessia. O movimento 

que há em Galáxias possibilita a travessia de um espaço para outro, de uma língua para 

outra, da mesma forma que a tradução também possibilita essa travessia entre a língua 

de chegada e a língua de partida. Cristina Monteiro de Castro Pereira em “Galáxias – 

Fragmentos de Babel” (2008) diz que nessa equivalência o que realmente importa é a 

maneira como essa travessia ocorre, sendo ela semelhante ao processo de transcriação, 

que será o responsável por esse movimento de aproximação e travessia. Portanto, 

Galáxias não é apenas um texto poético. Ele é um poema que reúne em si a realidade e a 

história; o velho e o novo, o clássico e o moderno. E será com esses encontros, 

propostos pelo poeta, que haverá a leitura crítica da tradição. Tal leitura crítica da 

tradição faz com que Galáxias entre em diálogo com obras clássicas como Odisséia e 

Os Lusíadas, mostrando, assim, que a criação poética é também uma forma de tradução 

da tradição. 
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 Já a radicalidade da “pulsão tradutória” de Herberto Helder estará ao nível da 

escrita e da linguagem que está intimamente ligada à desconstrução, apropriação e 

violência em relação ao texto original, concebido como corpo, na maioria das vezes, 

fragmentado, estilhaçado, onde habita a linguagem poética. Em A faca não corta o fogo 

(2008) a relação do poeta com a linguagem, representada pela figura da língua mãe é 

uma constante representada pela mistura de sentimentos: amor, ódio e desejo, que 

demarcam o reconhecimento dos limites e horizontes contidos na língua materna. Sendo 

a língua qualificada pelos seguintes adjetivos: mestiça, concêntrica, acerba, puta, 

desconversável, autora, bêbeda, errada, soprada, atenta, analfabeta, densa, lenta, num 

reconhecimento de que a língua materna, ou melhor, a língua portuguesa, é o lugar onde 

“tudo está escrito”. (HELDER, 2008, p. 16). O reconhecimento da universalidade da 

língua é também do reconhecimento da diferença a ela inerente. 

 A aceitação e a compreensão da diferença da língua mãe é um dos componentes 

que motivam a “pulsão tradutória” de Herberto Helder, presente não apenas em suas 

traduções, mas, sobretudo, em sua poesia como uma sistemática teoria da tradução, cujo 

lema é: “mas quem não queria criar uma língua dentro da própria língua?” (HELDER, 

2008, p. 168). No poema “a faca não corta o fogo” o desejo do poeta por uma língua de 

sentidos inesgotáveis e de infinita transformação, que do encontro com a língua 

estrangeira mostra-se intensamente criativa, a ponto de conter dentro de si outra língua, 

da poesia e da tradução, é plenamente expresso. 

a faca não corta o fogo, 

não me corta o sangue escrito, não corta a água, 

e quem não queria uma língua dentro da própria língua? eu sim queria, 

jogando linho com os dedos, conjugando onde os verbos não 

conjugam, 

no mundo há poucos fenómenos do fogo, água há pouca, 

mas a língua, fia-se a gente dela por não ser como se queria, mais 

brotada, inerente, incalculável, 

e se a mão fia a estriga e a retoma do nada, e a abre e fecha, 

é que sim que eu a amava como bárbara maravilha, porque no mundo 

há pouco fogo a cortar 

e a água cortada é pouca, ¡que língua, 

que húmida língua, que muda, miúda, relativa, absoluta, e que pouca, 

incrível, muita, 

e la poésie, c’est quand le quotidien devient extraordinaire, e que 

música, que despropósito, que língua língua, 

é de Maurice Lefèvre, e como rebenta com a boca! 

queria-a toda (HELDER, 2008, p. 167). 
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 É com a língua “dentro da própria língua” que o poeta fode, como pensa 

Herberto Helder, pois ela é a língua da poesia, nascida “dos fundos da língua 

portuguesa”.  

eu fodo, se me dão licença, 

numa língua que vem com sua fúria combustível dos fundos da língua 

portuguesa, só fodo nela, por paixão, 

matricialidade, 

monogamia, 

por conhecer linha a linha o corpo que se move (HELDER, 2008, p. 

180). 

 

 A fidelidade, monogamia, matricialidade e paixão do poeta são destinados 

somente a esta língua vinda da “fúria combustível dos fundos da língua portuguesa”. O 

seu relacionamento com ela advém do fato da aceitação e do reconhecimento da 

diferença e multiplicidade contidas na língua própria e, por isso, desejando que elas 

sejam libertadas e expressas. Porém, o poeta também sabe que isso só será possível por 

meio do diálogo com a língua estrangeira, pois é ela quem “lavra (...) a língua lenta” 

(HELDER, 2008, p. 171). Entretanto, tal diálogo trará muitas dificuldades e obstáculos, 

apesar dele possuir o “dom das línguas” (HELDER, 2008, p. 169): 

mas eu, que tenho o dom das línguas, senti 

a linha sísmica atravessando a montagem das músicas, e ouvi 

chamarem-me em lírica 

numa língua nenhuma que não sabia, 

e os acertos e erros do meu nome não eram traduzíveis nas línguas do 

meu dom, 

e soube então que ar e fogo se mantinham um ao outro mas, 

em vez de se abrirem, 

se fechavam, 

(HELDER, 2008, p. 169) 

 

 Apesar de possuir o “dom das línguas”, o tradutor não consegue traduzir “os 

acertos e erros” do seu próprio nome. Ou seja, da sua própria língua, demonstrando que 

o “dom das línguas” não significa o domínio pleno dos idiomas, mas sim a não 

complementaridade e não equivalências das línguas. O referido poema de Herberto 

Helder é a comprovação de que na tradução, o domínio e o conhecimento de um 

determinado idioma não é a prova da existência de uma tradução perfeita, aquela que 

consegue anexar à língua estrangeira a língua própria, ao contrário, é a prova da 

existência de uma tradução imperfeita e criativa, sentida como uma “linha sísmica 

atravessando a montagem da música”. 
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 A análise dos aspectos tradutórios e antropofágicos presentes na poesia de 

Herberto Helder nos fizeram chegar a uma imagem poética que abrange os principais 

elementos da poesia herbertiana: corpo, violência, tradução, criação, erotismo, poesia, 

escrita, morte, metamorfose, inspiração e, sobretudo, antropofagia. Essa imagem é a da 

Laranja, concebida por Helder, em A colher na boca (1961) como o lugar onde o poeta 

encontra os “dons impossuídos” (HELDER, 2006, p.32). A laranja é o elo de conexão 

entre todas as imagens poéticas herbertianas, pois ela é a “urna fechada como gelo/ onde 

o ardor da criação guardado devagar se inspirasse numa fonte oculta” (HELDER, 2006, 

p.32). Ela é a inspiração dotada de uma “atenção vertiginosa” pelo poeta que a ama 

“apaixonadamente” (HELDER, 2006, p. 34). Por isso, a laranja poderá ser incluída na 

relação entre tradução e antropofagia, uma vez que ela também pode ser compreendida 

como sendo criação, devoração e apropriação do outro – porque ela será o outro, o 

alimento – na obra poética de Herberto Helder. É o que podemos ver no seguinte poema 

herbertiano: 

retira-se alguém um pouco atrás da noite para fazer uma escola da 

leveza, 

sentar-se sobre si mesmo devorando uma laranja, pronta, 

colhida ao caos, que ela sim ilumina quem a usa, e é isto: a laranja faz 

rodar os dedos, torna 

leve, pelos dedos, 

aquele que a levanta, e tão exacto gosto na língua, tão transbordante, 

dói no fino frio do açúcar, 

e a laranja levanta tudo: luz e dedos, e a pessoa com a ferida na boca, 

o gosto 

magoado até a pronúncia das expressões mais simples do idioma, 

golpe a golpe, 

como um estrangeiro brutal, ou inexpugnável, 

que faz ele? talha trémula, oh Deus! lavrada a pau virgem e folha de 

ouro, mete-lhe os polegares pelos umbigos, devora-a, celebra, 

embebeda-se, que escola de laranja terrestre não se pode mais que esta 

leveza (HELDER, 2008, p. 151). 

 

 A devoração e apropriação do outro por meio da tradução e da alimentação 

antropofágica deve-se ao fato de que é a língua estrangeira, de partida, quem “ilumina” 

a língua materna, confirmando, mais uma vez, que é do contato com o outro que os 

limites e horizontes da língua própria serão vislumbrados. A laranja é a revelação da 

língua estrangeira, e não sua anexação, pois seu gosto e sabor são o que magoam “golpe 

a golpe” a “pronúncia mais simples do idioma”, da língua materna do tradutor. Com 

isso, surge a seguinte pergunta: o que tradutor faz para assimilar ou, até mesmo conter, a 

violência da laranja, que é o estrangeiro? Herberto Helder dá a resposta: o tradutor 
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“mete-lhe os polegares pelos umbigos, devora-a, celebra, embebeda-se [pois] que escola 

da laranja terrestre não se pode mais que esta leveza”. A laranja, para ser compreendida 

efetivamente como metáfora da relação entre tradução e antropofagia na poesia de 

Herberto Helder, deverá ser tratada como o corpo sacrificial que nutrirá o tradutor e sua 

língua materna. A corporeidade da laranja é vista no momento em que, para conter sua 

leveza e violência como língua estrangeira, o tradutor “mete-lhe os polegares pelos 

umbigos”, que são partes centrais e extremas do corpo, sendo também os elos que ligam 

na gestação, mães e filhos. 

 O tradutor, para devorar a laranja, texto-fonte, começa por abrir seu centro, pois 

é lá que está toda a energia, força da linguagem e da criação poética, a sobrevida do 

original. A abertura da laranja para devoração pode ser entendida a partir da seguinte 

afirmação de Leal (2006), em “Tradução e Transgressão em Artaud e Herberto Helder”: 

“Esse gesto de abertura do corpo – ato de violência extrema (...) sinaliza uma passagem 

do interior para o exterior, de um corpo dilacerado a partir da qual se produz o espaço 

do mundo e da própria voz do poeta.” (p. 45). A violência com que o tradutor abre a 

laranja é um dos pontos que podemos entrever como radicais dentro da “pulsão 

tradutória” de  Herberto Helder. 

 A laranja, pensada como metáfora para a tradução e a antropofagia, é a 

concepção do corpo como espaço de criação poética, porém este corpo na poesia 

herbertiana é o “corpo que deve ser deformado, que será preciso abrir, para que se dê a 

realização da tarefa poética.” (LEAL, 2006, p. 44). A laranja, nesse sentido, sempre 

aparecerá como corpo prestes a ser deformado, aberto, comido, devorado, descascado. É 

o que podemos ver em A colher na boca quando à sua volta estão garfos e facas 

“recebendo gota a gota sua árvore” (HELDER, 2006, p. 32-33). A concepção da laranja 

como corpo na “pulsão tradutória” de Herberto Helder é o vislumbre de que a sua 

abertura por meio dos seus umbigos é, na verdade, o processo de criação poética, via 

tradução e antropofagia, compreendido como algo contido dentro do outro, do 

estrangeiro, que darão a possibilidade de um novo olhar sobre o próprio.   

A relação entre Tradução e Antropofagia em Haroldo de Campos e Herberto 

Helder, mostra-nos que o interesse de ambos os poetas não era o de encontrar uma 

essência histórica para a literatura ou para poesia, ao contrário, o real interesse de ambos 

era a compreensão da pluralidade da língua e do movimento dinâmico da história, a 
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partir da aceitação da diferença inerente a cada língua, cultura e tradição. A essência que 

eles buscavam, na verdade, era a da palavra capaz de transformar, multiplicar, criar e 

recriar as coisas e os sentidos ao seu redor.  

 Os trabalhos poéticos de Haroldo de Campos e Herberto Helder são exemplos da 

união entre crítica e prática poética, uma vez que neles não teremos apenas a 

representação ou imitação da vida e das coisas do mundo, ao contrário, teremos também 

a auto-representação da palavra poética. Haroldo de Campos e Herberto Helder 

proporcionaram em suas poesias o diálogo entre as diferentes línguas e culturas. O que 

deu tanto a suas línguas maternas como aos seus próprios idiomas poéticos a capacidade 

de revigoração e de transformação.  
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