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JUPITER:
Awful shape, what art thou? Speak!

DEMOGORGON:
Eternity. Demand no direr name.

(Shelley, Prometheus Unbound)

Shakespearean fish swam the sea, far away from land;
Romantic fish swam in nets coming to the hand;

What are all those fish that lie gasping on the strand?

(Yeats, “Three Movements”)

Eterno, mas até quando? É esse marulho em nós de um mar profundo.

Naufragamos sem praia; e na solidão dos botos afundamos.

É tentação e vertigem; e também pirueta dos ébrios.

Eternos! Eternos, miseravelmente.

(Drummond, “Eterno”)
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RESUMO

A presente monografia pretende elaborar uma reflexão sobre a fama literária do poeta romântico 

inglês Percy Bysshe Shelley, estabelecendo uma relação entre a ausência de traduções suas, que se 

podia notar até o final da primeira década do século XXI, e sua queda de popularidade, que 

ocorreu no começo do Modernismo e perdurou até a década de 60. Desse modo, tomamos o 

poeta como exemplo para se estudar uma instância do fenômeno de canonização literária e sua 

relação com a prática da reescritura (um termo amplo que engloba reedição, crítica, tradução)  

como  um  elemento  crucial  desse  fenômeno,  segundo  o  julgamento,  nem  sempre  justo,  da 

posterioridade. Por fim, fechamos o trabalho com um aspecto prático, oferecendo um corpus de 

novas traduções, segundo uma proposta elaborada através dos conceitos pensados ao longo dessa 

reflexão, contribuindo com o que identificamos como uma tendência atual de resgate ao autor.

Palavras-chave: fama literária, reescritura, Romantismo.

ABSTRACT

The present monograph intends to elaborate a reflection on the literary fame of  the English  

romantic poet Percy Bysshe Shelley, establishing a relation between the absence of  translations of  

his  work in  Brazil,  which  could  be  perceived till  the  end of  the  first  decade of  the  XXIth 

Century,  and  the  diminution  of  his  popularity  which  took  place  in  the  beginning  of  our 

Modernism and lasted until the 60's. Thus we took the poet as an example to study an instance  

of  the phenomenon of  literary canonization and its  relation to the practice of  rewriting (an 

ample term, involving reedition, critique, translation) as a crucial element in this phenomenon, 

according to posteriority's judgement, not always a fair one. At last, we close the paper with its 

practical aspect, offering a corpus of  new translations, following the proposal elaborated through 

the concepts considered throughout this reflection, contributing to what we've identified as a 

current tendency towards the rescue of  the author's work. 

Keywords: literary fame, rewriting, Romanticism.
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Preliminares

Há pouco mais de um ano, lembro de ter feito minha primeira tentativa (pouco satisfatória 

a  princípio)  de  traduzir  Shelley,  começando  com  o  soneto  “Ozymandias”,  que,  muito  me 

surpreendeu, não havia sido traduzido ainda para o português. O poema é nada menos que uma 

pequena joia do Romantismo, com sua construção da imagem icônica da hybris humana na estátua 

arruinada  de  Ramsés,  passando  uma mensagem ao mesmo tempo muito  direta  e  complexa, 

através, também, de um trabalho formal único. Era, no mínimo, estranho que um poema desses  

não houvesse sido traduzido e eu me indagava se o problema não era eu, que não sabia procurar.

Mais tarde, tive acesso ao artigo de John Milton, de 2004, intitulado “Translated Poetry in 

Brazil  from 1965-2004”,  onde constatei  que,  como se diz popularmente,  “o buraco era mais 

embaixo”. Não era somente o “Ozymandias” que não havia sido traduzido, mas quase toda a sua 

obra  poética.  Pus-me,  então,  a  elencar  o  que  havia  de  disponível  de  traduções  do  poeta.  

Primeiramente,  há  5  poemas,  menores  em  todos  os  sentidos,  na  coletânea  de  José  Lino 

Grünewald de 1988,  Grandes Poetas da Lingua Inglesa do Século XIX, pela editora Nova Fronteira; 

depois, temos a tradução, certamente louvável, de  O Triunfo da Vida, de Leonardo Fróes, pela 

editora Rocco em 2001. Encontrei ainda uma tradução de Paulo Henriques Britto, de “To Night”, 

na revista literária Eutomia, de 2007, e uma tradução de “To a Skylark” que achei não em algum 

livro, mas na internet,  atribuída a Fernando Pessoa; mas não pude confirmar nem negar essa  

atribuição  (ele  certamente  não se  encontra  na  edição  de poesia  completa  do autor  da  Nova  

Aguilar, o que aumentou minhas suspeitas). Fora da poesia, há o famoso ensaio  The Defence of  

Poetry  em  Defesas da Poesia traduzido por Enid Abreu Dobránzsky, pela editora Iluminuras, de 

2002 (justaposto ao ensaio homônimo de Phillip Sidney). O resto era silêncio.

Foi  assim  que  comecei  a  traduzir  o  poeta.  Na  época  ainda  pensava  em  trabalhar,  na 

monografia, com Edgar Allan Poe (só não sabia ainda, como é de costume nessas situações, com 

o quê, exatamente), entretanto, esse assunto acabou me chamando mais a atenção e se revelou  

mais fértil, pelo menos para mim – até mesmo porque Poe se encontra na situação contrária da  

de Shelley: como identifica Milton, ele faz parte de um “cluster” de poetas que os tradutores 

traduzem e re-traduzem (como um campo de batalha entre tradutores), desejosos de mostrarem 

sua habilidade e “derrotar” rivais. Assim, achei mais interessante tratar do inexplorado, do “cavalo 

azarão”, do que apenas repisar solo já pisado, repetir o que já foi dito, e melhor, por outros, como 

provavelmente seria o caso se tivesse escolhido trabalhar com Poe.

A  obra  de  Shelley  é  vastíssima,  especialmente  quando  consideramos  a  idade  com que 

morreu (29 anos) e esse silêncio literário sobre ele era perturbador. Até mesmo comprar um 
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volume de poemas em inglês foi difícil e, por isso, grande parte das leituras fiz pela edição de  

1914 de Thomas Hutchinson disponível  pelo Project  Gutenberg e pelo site  da Biblioteca da 

Universidade de Adelaide. Para ler os poemas impressos, e com um trabalho crítico e filológico 

mais moderno (no caso, a edição Norton Critical Edition organizada por Donald Reiman1) tive de 

recorrer à importação. A ideia do trabalho nasceu, pois,  das dúvidas que esse silêncio trouxe,  

aliadas ao aparato teórico de Harold Bloom, George Steiner e André Lefevere.

Ainda uma outra tradução, de Péricles Eugênio da Silva Ramos, acabou sendo publicada 

durante a elaboração deste trabalho, no segundo semestre de 2009, pela editora Hedra.  Ode ao  

Vento Oeste e Outros Poemas; que, no entanto, em vez de negar a hipótese aqui levantada, sobre a má 

fama do poeta atrapalhar a  sua tradução,  ela  acabou por apoiá-la,  na medida em que é uma 

tradução bastante tardia, inserida já numa época em que, como irei defender mais adiante, Shelley 

e os românticos estão sendo redescobertos – e é como parte também dessa redescoberta que se  

constrói  este  trabalho.  Completa  o  quadro  uma  tradução  ainda  mais  recente,  de  2010,  do 

professor John Milton em parceria com Alberto Marsicano, intitulada Sementes Aladas, pela Ateliê 

editorial.2

Esta monografia se constitui, ao mesmo tempo, de uma apresentação das traduções, bem 

como da proposta de tradução que elas seguiram, e das reflexões acerca das questões que sua 

própria  existência,  também muito  tardia,  suscita.  Como um  poeta  tão  grande  pode  ser  tão 

deixado de lado por tanto tempo? Esse esquecimento é reflexo de sua fama na cultura de partida?  

Qual é o estatuto canônico de um poeta numa situação dessas? Qual o papel do tradutor em sua  

(re)canonização? E qual é o papel dos poetas posteriores? Será que eles são muito diferentes? 

Qual o motivo e quais as consequências de se traduzir, nos dias atuais, um romântico e por que se 

traduzir, especificamente, não Mary, mais famosa, e sim Percy Bysshe Shelley?

Assim, este trabalho, descontadas esta introdução e a conclusão, se faz em três partes. No 

primeiro  capítulo  farei  uma  defesa  da  importância  da  produção  literária  do  Romantismo, 

necessária para se entender o significado da tradução de um romântico do XIX em pleno século 

XXI, a fim de dissipar um pouco a noção que temos, em geral, de que romântico = piegas. Não 

são os nomes de Beethoven,  Schubert  ou Liszt,  por  exemplo,  que vêm à mente  do público 

quando se fala, fora de um contexto de estudiosos de música, em “música romântica”, e sim 

canções pop modernas com temas amorosos, melodramáticos e, frequentemente, melosos. Não é 
1 É a essa edição que faço referência quando cito Shelley no decorrer deste trabalho, bem como ao traduzi-lo. A 

exceção é para poemas não inclusos nela (como “Love's Philosophy”, por exemplo), em cujo caso faço referência  
à edição de Hutchinson. Além disso, também os “Hymns” de Apolo e Pã são dignos de menção, que na edição  
de Reiman foram inclusos como “Songs”: pelo fato de os poemas em questão serem mais conhecidos pelo título 
de “hinos”, foi dada preferência à primeira leitura.

2 A maldição que caiu sobre o Prof. Caetano Galindo e seu Ulysses, de James Joyce – que testemunhou a publicação 
da tradução de Bernardina da Silva Pinheiro justamente enquanto terminava a sua tradução,  cuja  publicação 
acabou sendo atrasada por quatro anos – parece afetar também os seus orientandos.
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surpreendente que isso colabore com um certo estereótipo preconceituoso da poesia do período. 

Além disso, discorrerei também, brevemente, sobre a biografia e a obra do poeta, encontrando 

características  temáticas  e  formais  recorrentes  e  que  são  relevantes  para  o  processo  de 

antologização que acompanha a tradução.

No segundo capítulo, o cerne teórico do trabalho, levantarei dados sobre a fama literária de 

Shelley e de seus descendentes poéticos imediatos, os poetas vitorianos, e a discutirei a partir  

desses dados e da já mencionada base teórica, retomando também noções levantadas no primeiro  

capítulo.  Além  dos  textos  de  Bloom,  Steiner  e  Lefevere,  aqui  os  textos,  mais  críticos  e  

documentais que teóricos, de Browning, Eliot, Pound, Chesterton e George Moore me serão de 

grande valia.

No terceiro e último capítulo, apresento o corpus de traduções, em anexo,3 a proposta que 

elas seguem e o motivo por trás de minhas escolhas, bem como os problemas formais com que 

tive de lidar.

Estou  ciente  de  que  meu  discurso  tende,  por  vezes,  a  se  deixar  levar  um pouco  pela 

dimensão  literária,  mas  ele  se  constitui  primariamente  como  um  trabalho  dos  estudos  da 

tradução. Na verdade, não houve como evitar falar de literatura, considerando que o tema em 

questão é a tradução de poesia,  e espero fornecer exemplos o suficiente para ajudar a deixar 

minhas ideias mais claras. A tradução é uma forma da reescritura, como Lefevere a define, e 

tampouco posso falar dela coerentemente sem falar das outras formas de reescritura e as suas  

relações. 

Sem mais delongas, segue o trabalho. Por conta do volume de dados, referências, citações, 

acredito que ele tenha acabado se tornando mais extenso do que se poderia imaginar a princípio.  

Espero que as traduções agradem e ajudem a trazer mais apreciação pelo poeta, e que algumas 

boas ideias para estudos futuros possam ser encontradas aqui.

3 As traduções, tais como acabadas neste trabalho, foram apresentadas à banca examinadora, porém, por desejar  
publicá-las mais tarde através de uma editora, decidi omiti-las do presente arquivo.
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Capítulo I: Como assim “o” Shelley?

“Some might lament that I were cold,
As I, when this sweet day is gone,

Which my lost heart, too soon grown old,
Insults with this untimely moan;

They might lament – for I am one
Whom men love not,– and yet regret,
Unlike this day, which, when the sun

Shall on its stainless glory set,
Will linger, though enjoyed, like joy in memory yet”

(Shelley, “Stanzas Written in Dejection, Near Naples”)

1.1. Desmistificando o Romantismo

Gostaria  de  abrir  este  trabalho  propondo  um  pequeno  exercício  mental  acerca  da 

popularidade de alguns autores.  Se nos aproximássemos de um leitor brasileiro de poesia  de 

língua  inglesa,  não  necessariamente  alguém  da  área  das  Letras,  mas  um  leitor  “médio”  ou 

ocasional, e pedíssemos a essa pessoa para nos dar o nome de pelo menos um poeta inglês do 

século XIX, e depois repetíssemos o exercício com outros leitores semelhantes, é bem provável  

que os nomes mais presentes em nossa lista fossem, em ordem de popularidade, Lord Byron, 

Oscar Wilde e, possivelmente, Blake e Keats. Estendendo o escopo de nossa enquete ao além-

mar, teríamos também Poe, certamente, e talvez Whitman ou Dickinson. Se repetirmos o mesmo 

exercício, mas com o século XVII, teríamos Shakespeare4, cuja fama o precede mesmo diante de 

quem  jamais  leu  um  único  verso  seu.  Talvez  alguém  se  lembre  de  Milton,  ainda,  dada  a 

popularidade do seu Paraíso Perdido e, se tivéssemos sorte, poderíamos até mesmo encontrar quem 

tenha lido John Donne.

Proponho agora  que o  mesmo exercício  seja  feito  com o século  XVIII.  Tenho quase 

certeza de que o nome mais popular seria Swift, que dificilmente categorizaríamos primariamente 

como um poeta, ou pelo menos como um poeta lírico. Seu trabalho principal – e nomes de obras  

mordazes como  As Viagens de Gulliver  e  Modesta Proposta  vêm à mente – se encontra mais na 

prosa, formalmente, e, tematicamente, na esfera da sátira e da invectiva religiosa, social, moral e  

política do que da lírica. Oscar Wilde também, entre o final do XIX e começo do XX, poderia-se 

argumentar,  foi  menos  poeta  do  que  dramaturgo  ou  prosador  –  argumento  reforçado  pela 

popularidade do romance O Retrato de Dorian Gray – , mas a republicação recente da tradução de 

4 Certo, sabemos que, na verdade, ele nasce e compõe a maior parte de seu trabalho no XVI, mas poderíamos 
aceitá-lo como XVII também, visto que 1593 é o ano de morte de seu rival, Marlowe, e, como Bloom (1994, p.  
46) defende, Shakespeare ainda não o havia ultrapassado em qualidade até então.
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sua  “Balada  do  Cárcere  de  Reading”  sugere  que  sua  poesia  ainda  tenha  algum  público; 

dificilmente poderíamos dizer o mesmo de Swift atualmente. É possível que alguém se lembre de 

Pope,  mas  é  possível  também  que  o  nome  seja  mais  uma  referência  de  reconhecimento  e 

reverência do que de fruição, já que não há como não perceber uma escassez de traduções de  

suas obras para o português5. 

A impressão que se tem – e digo isto, devo deixar claro, do ponto de vista de nosso tempo 

– é a de que há uma grande lacuna de poetas no século XVIII, que até mesmo estudantes da área  

teriam dificuldade em preencher. Essa lacuna é especialmente notável entre 1744, quando morre 

Pope, e 1798, quando são publicadas as  Lyrical Ballads  de Wordsworth e Coleridge6, e inicia-se 

oficialmente o Romantismo inglês. Procurando com um pouco mais de afinco, encontramos o 

escocês proto-romântico Robert Burns, cujo poema “Farewell Waltz” nos rendeu a canção de 

João de Barros, “A Valsa da Despedida”; e o Dr. Samuel Johnson, que também é um nome 

importante,  mas  cuja  obra  como  crítico  nos  parece  mais  interessante  do  que  como  poeta.  

Continuando nossa procura encontraremos outros nomes ainda como o Rev. George Crabbe,  

Thomas Gray, Christopher Smart, John Gay, Thomas Parnell, Tobias Smollet e ainda mulheres 

autoras como Anna Laetitia  Barbauld,  que uma corrente de literatura feminista  tem buscado 

resgatar  e  canonizar.  Todos,  no  entanto,  são  de  pouquíssimos  leitores,  mesmo em ambiente 

acadêmico, e nenhum tradutor, até onde sei.

Estou  ciente  de  que  tal  exercício  possa  parecer  infrutífero,  impressionista  ou  pouco 

acadêmico, mas o faço com a segurança de uma base em dados reais, colhidos pelo professor 

John Milton (2004), acerca da tradução de poesia publicada no Brasil entre 1965 e 2004. Partindo 

do princípio de que, se há quem traduza, há de haver quem leia, e vice-versa, é de se imaginar que 

possamos usar esses dados para ter alguma indicação do estado atual de fama literária desses 

autores  em terras  brasileiras.  Milton identifica  a  maioria  das  traduções  feitas  no Brasil  nesse 

período  como  oriundas  da  língua  inglesa,  seguida,  com  alguma  distância,  pela  francesa  e  a  

espanhola. De qualquer forma, de todas as línguas, a tendência é a mesma: temos um século XX 

repleto de publicações, um XIX com grandes autores traduzidos (alguns retraduzidos) e uma 

escassez impressionante indo do XVIII para trás.

É relevante lembrar que o mesmo não ocorre com a prosa do período, e edições de Orgulho 

e Preconceito, Viagens de Gulliver, Robinson Crusoé e Vida e Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, além 

da  prosa  francesa,  com  Voltaire  e  seu  Cândido e  contos  morais,  permanecem  amplamente 

populares e disponíveis, inclusive em edições de bolso. Fora da literatura e no campo da filosofia 

5 Um pequeno volume de traduções (Alexander  Pope – Poemas),  por Paulo Vizioli,  foi  publicado em 1994 pela 
editora Nova Alexandria. Fora isso, Pope permanece pouco acessível.

6 Ambos já possuem algum espaço no Brasil, com mais de um volume traduções publicados.
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não é nem mesmo necessário dizer que é entre o século XVII e XVIII que temos os pensadores  

de maior popularidade, muitos facilmente disponíveis em edições populares e de bolso, como, 

novamente, Voltaire, além de Locke, Rousseau, Descartes, Diderot, Kant, Montaigne, etc.

Creio que o motivo para nosso desinteresse geral sobre a poesia iluminista – se é que não 

há atualmente um desinteresse geral  pela  poesia  em si  – dificilmente  se deva às  capacidades  

individuais dos próprios poetas, que tiveram acesso à cultura e leitura, além de tempo para prática 

da técnica, essenciais para produção de poesia de qualidade. Há quem, acatando essa ideia mas 

ainda  mantendo  o  desinteresse,  possa  acusá-los  de  “não  ter  inspiração”  –  ao  que  devemos 

responder lembrando que mesmo o jovem Rimbaud, criança prodígio da França, que, pela sua 

precocidade poderia ser o exemplo mor de alguém movido por dom inato e inspiração, deixou 

para  trás  uma  extensa  ficha  em  sua  biblioteca  e  dificilmente  poderia  ter  se  constituído 

intelectualmente como tal sem o apoio da carga de leitura que teve. A mim soa mais plausível a  

hipótese, que irei desenvolver ao longo desta seção, de que, entre o final do XVIII e o começo do 

XIX, houve uma mudança súbita de padrão estético que tomou a Europa, como um terremoto 

cujo  epicentro  foi  a  Alemanha  e  que  lentamente  se  espalhou  para  o  resto  do ocidente.  Tal  

mudança  estética  naturalmente  decorria  de  uma  mudança  de  percepção  de  mundo,  dada 

conforme o pensamento iluminista se esgotava, e que modificou, assim, os padrões pelos quais 

também julgamos os séculos XVII e XVIII.

De muitos modos, o Romantismo foi uma mudança paradigmática. Talvez o mais óbvio 

deles  tenha  sido  na  esfera  social  e  econômica,  com  a  consolidação  do  sistema  econômico 

capitalista e a queda da aristocracia, dada enquanto a burguesia lentamente assumia o seu lugar de  

poder. É natural que uma mudança tão forte na estrutura da sociedade resultasse na modificação 

do seu pensamento e de sua estética, como nos sugere o trecho a seguir: 

“O Romantismo expressa os sentimentos dos  descontentes com as novas 
estruturas: a nobreza, que já caiu, e a pequena burguesia que ainda não subiu: de 
onde  as  atitudes  saudosistas  ou  reivindicatórias  que  pontuam  todo  o 
movimento.” (Mannheim, Karl apud Bosi, 1994, p. 91)

Se aceitarmos a noção, traduzida pelos irmãos Campos de Maiakóvski, de que não há arte  

revolucionária,  nova,  sem  uma  forma  revolucionária,  tal  descontentamento  logicamente  não 

poderia ser expresso seguindo os mesmos padrões da arte da Era da Razão ou Iluminista, ela 

mesma também objeto de descontentamento. O movimento alemão do Sturm und Drang buscou 

assim  se  purgar  do  peso  do  neoclassicismo  e  da  influência  ideológica  e  poética  da  França  

neoclássica sobre a Alemanha, que procurava em si própria e na sua consciência nacional uma 

identidade própria.
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Uma das primeiras mudanças estéticas que observamos é nos gêneros textuais. Os padrões 

neoclássicos assumidos antes do Romantismo dividiam a literatura, i.e. a poesia (sendo a prosa 

considerada inferior, ou mesmo não-literatura), ainda segundo a concepção aristotélica de épica, 

drama e lírica. Começando a partir do século XVIII, e se consolidando no XIX, vemos a prosa 

romanesca assumindo o lugar da épica clássica como produção literária mimética dominante, 

num  movimento  que  poderia  ainda  ser  interpretado  alegoricamente  como  representante  da 

ascensão da burguesia e queda da aristocracia.  Ao mesmo tempo, o drama igualmente abandona 

a versificação a favor da prosa, e a lírica, vista como uma arte menor por não ser mimética, se  

torna,  ironicamente,  a  forma  única  de  poesia,  e  o  poeta  lírico,  o  poeta  por  excelência 

(Compagnon, 2004, p. 22).

No século XVIII (e no XVII também, embora em menor escala), o indivíduo era sufocado 

por leis: a ciência florescida na Era da Razão e no Iluminismo, de Newton e Leibniz a Lamarck e 

Leeuwenhoek, permitiu ao homem  entrever as leis de funcionamento da natureza. Deus, como 

um grande engenheiro ou arquiteto, havia sido posto parcialmente fora da equação; Sua criação 

era de origem divina, mas depois de criada funcionava sem Sua interferência. Se a natureza era 

criada e funcionava de acordo com a perfeição divina, então faria sentido imaginar que as leis 

naturais deveriam se aplicar também às leis civis, morais e às normas do bom gosto (Nunes, 2008,  

p. 56) e tal foi a conclusão a que chegou o século XVIII. O Homem, como ser dotado da Razão,  

deveria  pôr  sua própria  subjetividade de lado e enfocar suas capacidades objetivas,  a  fim de  

estudar o mundo para descobrir em suas regras de funcionamento verdades universais, de onde 

pudesse  derivar  regras  também  universais  para  sua  própria  conduta,  para  o  seu  próprio 

aperfeiçoamento moral e intelectual e o de sua sociedade. Termos importantes aqui são os do  

cosmopolitismo abstrato e do igualitarismo intelectual (Nunes, 2008, p. 56), que nivelam a diferença entre 

os  povos:  o  homem,  antes  de  pertencer  a  uma localidade,  pertenceria  à  humanidade,  e  sua  

capacidade intelectual se assemelharia à dos outros homens. O resultado desse pensamento, de 

origem francesa,  foi  o  sufocamento  cultural  da  Alemanha  da  época,  ainda  não  unificada,  e 

contribuiu para o estopim da revolta, que, a partir daí, como se sabe, se espalhou para o resto da 

Europa. 

Países diferentes acolheram o Romantismo em tempos diferentes: Goethe escreve Werther  

em 1774 e as Lyrical Ballads, como disse, fundam o Romantismo inglês oficialmente em 1798, ao 

passo que,  se tomarmos Victor Hugo, Musset,  Lamartine e Gautier  como referências para o 

Romantismo francês, vemos como ele só lá se estabelece pela década de 20/30 do XIX. Esses 

são os centros do movimento (Bosi, 1994, p. 92) e onde ele se estabeleceu mais rapidamente,  

havendo uma defasagem temporal conforme ele se move em direção à periferia (nações eslavas e 
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balcânicas, a Áustria, a Itália, Portugal e Espanha e as colônias) onde a mudança social ainda não 

havia  ocorrido  ou ocorria  mais  lentamente  e  aonde  chegava mais  tardiamente  a  obra  desses 

autores.

Na prática da literatura – em especial  a literatura de língua inglesa, que é o foco deste 

trabalho – as ideias iluministas se refletem no modo como floresceram, entre os séculos XVII e 

XVIII, a poesia e a prosa de cunho moral e satírico, bem como muitas traduções da literatura 

latina, que, vista como referência objetiva de bom gosto, exerce uma influência pesada sobre as 

produções originais da época. As saturae romanas fornecem um modelo para a sátira iluminista, 

em que um eu lírico, ou narrador, analisa os vícios, valendo-se do bom senso da Razão, para 

criticá-los e expô-los como objetos do ridículo. É claro que a leitura feita das saturae romanas pela 

época fora enviesada (como toda leitura é) e, em vez de focar o modo como elas pregam morais e 

costumes tipicamente romanos7 (e portanto locais), as sátiras iluministas pregam o uso da Razão, 

universal.  Formas  latinas,  como  a  ode  horaciana,  o  poema  bucólico  pastoral  e  o  epigrama 

também são recorrentes, tanto que Alexander Pope sozinho já nos oferece exemplos o suficiente,  

com suas “Pastorals” (uma para cada estação do ano), “Ode to Solitude” e “Epitaphs”, além das 

“Essays”, que, como o título aponta, remetendo aos Ensaios de Montagne, apresentam um caráter 

de exposição e discussão de um tópico proposto. 

A célebre “An Essay on Man” de Pope talvez seja o melhor exemplo para se ilustrar toda a 

empreitada iluminista sob a perspectiva da poesia:

In pride, in reasoning pride, our error lies;
All quit their sphere, and rush into the skies.
Pride still is aiming at the blest abodes,
Men would be angels, angels would be gods.
Aspiring to be gods, if  angels fell,
Aspiring to be angels, men rebel:
And who but wishes to invert the laws
Of  ORDER, sins against the Eternal Cause.8

( vv. 123-130)

O trecho é claro: o erro humano repousa no orgulho e na hybris de se aspirar a ser mais do 

que é, contrariando a ordem universal – um tema recorrente tanto no próprio Pope como em 

seus contemporâneos. É interessante pensar como os românticos, então, leriam o Paraíso Perdido 

de Milton, conferindo a Satanás – cujo orgulho o levou a desafiar Deus – o papel de herói, por  
7 Sobre o assunto, cf. Cidwell & Jones, 1997. Capítulo 9, pp. 262 – 286.
8 “No orgulho, no orgulho consciente, nosso erro jaz / Todos deixam sua esfera e se apressam aos céus / O  

orgulho ainda mira as sacras moradas  / Homem querendo ser anjos, anjos, deuses / Aspirando ser deuses, se  
anjos caíram / Aspirando ser anjos, homens se rebelam: / E quem deseja inverter as leis / Da ORDEM peca 
contra a Causa Eterna” (todas as citações em língua estrangeira ao longo deste trabalho estão acompanhadas por 
uma tradução literal minha).
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sua transgressão, sendo eles próprios transgressores.

É interessante apontar como quase não há imagens no trecho analisado: temos homens,  

anjos e deuses, mas nenhuma descrição mais detalhada ou significado simbólico mais profundo 

do que o de servir como exemplo de uma estruturação hierárquica imutável: Deus, anjos e o 

homem. Fora isso, na forma, os versos são razoavelmente simples, expressando uma clareza de 

pensamento e discursividade que ilustra o argumento moral. O enjambement é um evento raríssimo, 

não somente nesse trecho,  mas em toda a poesia  do período,  com os versos tendendo a se 

encerrar com verbos somente quando são  intransitivos, subordinados a outro verbo ou quando o 

objeto  da  oração  já  foi  introduzido,  através  de  inversões  sintáticas.  Dificilmente  um  verso 

iluminista se encerra com o sujeito de uma oração (com o verbo no verso seguinte), um verbo  

com objeto no verso seguinte  (à  moda dos  “Sete anos  de pastor  Jacó servia  /  Labão...”  de  

Camões) ou um adjetivo qualificando um nome ainda por vir. Muito além de ser acidental, isso  

parece  decorrer  de  um  esforço  consciente,  buscando  a  conformação  a  certas  regras  de 

composição.

Depois  notemos a versificação:  esse  fragmento,  como o poema inteiro,  se  compõe de 

dísticos  heroicos  (heroic  couplets),  pentâmetros  jâmbicos  em  rimas  emparelhadas,  a  forma 

empregada quase que unicamente na obra de Pope, até mesmo em suas traduções da  Ilíada e 

Odisseia.  E mais,  se observarmos outros poetas como Dr.  Johnson, Thomas Parnell  e  Tobias 

Smollet,  frequentadores  do  mesmo  clube  literário  de  Pope,  veremos  que  esse  metro  é  o 

dominante, especialmente no que diz respeito a traduções e imitações de Horácio e Juvenal. Pope, 

Johnson,  Parnell,  Smollet  –  e  podemos  somar  à  lista  Swift  ainda  –  empregam  também, 

majoritariamente, o que poderia ser visto como uma variação desse dístico, contendo quatro pés 

métricos em vez de cinco. Em algumas ocasiões, empregam-se metros diferentes, como o ballad  

meter (estrofes  de  4  versos  em rima  alternada,  alternando-se  igualmente  entre  tetrâmetros  e 

trímetros) ou tetrâmetros em rimas alternadas, mas esses casos são mais a exceção do que a regra  

e, assim, logo se esgota toda a variedade formal da poesia iluminista – excluindo-se a obra de 

Thomas Gray, que entre o seu empenho por formas variadas e sua tendência ao melodramático,  

poderia ser visto como um proto-romântico, ao lado dos escoceses Burns e Macpherson. 

Tanto essa pequena variedade métrica do período, quanto a atenção prestada à sintaxe, 

podem ser explicadas facilmente: se as leis fixas da natureza ditam o bom gosto, onde poderia o 

experimentalismo ter lugar? Assim, os grandes poetas do período se conformaram a esses tipos 

de versos, ao passo em que os românticos, transgressores, escreveriam numa variedade ditada 

principalmente  pela  sua  própria  inspiração,  e  isso  inclui  a  possibilidade  de  empregar  uma 

variedade muito maior de metros, esquemas de rimas, formas fixas e a liberdade para se fazer o 
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que quiser com a sintaxe, o que, no limite, nos permitiu as experimentações de Walt Whitman, 

Stephane Mallarmé, entre outros.

O que isso tudo significa é que não há um aspecto visionário na poesia iluminista: o poeta 

não é alguém dotado do fogo prometeico e do poder da imaginação que traz verdades metafísicas 

– ele também segue, antes de tudo, a Razão e as leis naturais que ela dita e, desse modo, seu poder 

de imaginação é limitado, pois a fantasia para o iluminista é inferior ao conhecimento (Nunes, 

2008, p. 58). O que o Romantismo faz, e a nossa concepção9 de poeta confirma, é descartar o 

valor da Razão e a objetividade em nome da subjetividade e da altivez do espírito, concretizando 

um individualismo egocêntrico. Isso se relaciona com a noção de gênio kantiana (ibid, pp. 61-3), 

que é a do artista que cria, e cujas criações remetem à beleza estética, para contemplação, tal  

como é encontrada na natureza – não filtrada e selecionada pela abstração e pelo artifício, mas em 

sua  espontaneidade de formação,  que descarta  qualquer possibilidade de regras  gerais  para  a 

criação artística. Assim, o gênio carrega consigo um dom inato, sendo um elo entre a natureza e o 

homem, cuja sensibilidade aguçada permite a criação pela intuição de formas análogas às naturais 

e seu conhecimento através da intuição é tão, senão mais, válido quanto o conhecimento racional 

do cientista. 

O poeta é o exemplo arquetípico desse gênio, sem ser, contudo, o único: o legislador, o 

filósofo,  o homem de Estado, etc, ao agirem pela inspiração também se fazem gênios – e o  

próprio  caráter  do  povo  depende  de  seu  gênio  nacional,  sobrepondo-se  ao  cosmopolitismo 

abstrato, o nacionalismo concreto (ibid, p. 59). Como indica o uso de termos como “inspiração” e 

“intuição”,  a  criação  romântica  assume,  logo,  um  aspecto  metafísico  e  se  reveste  de  uma 

espiritualidade ausente da criação Iluminista. Nasce, então, uma espécie de religião da arte, em 

que a experiência estética é análoga à do transe místico – e não precisamos ir muito longe para 

encontrarmos exemplos professos dessa visão: a relação mística do nosso Cruz e Souza com o 

estético, influenciada pela de Baudelaire, se encaixa perfeitamente nessa noção religiosa da arte. O 

poeta, em seu novo papel, passa a ser como um xamã, um oráculo, um vate, aproximando, em sua 

criação, o homem moderno do homem “primitivo”, e sua relação com a natureza e com o mito  

serão um reflexo disso.

Ao  mecanicismo  da  natureza,  o  estudo  frio  das  leis  que  a  regem,  sobrepõe-se  o  seu 

entendimento interno pela subjetividade do gênio.  Se a natureza fulgura na poesia  do século 

XVIII como adornos – o que fica claro na obra dos neoclássicos e árcades – na poesia romântica 

ela  é  efetivamente  vivida.  Isso  fica  claro  se  compararmos  o  uso  da  natureza  em Pope,  em 

9 Não necessariamente de senso comum, no sentido do que a população em geral sente à respeito, mas também 
não teórica. Refiro-me à concepção que os próprios poetas tem da poesia, como visto em Tezza (2004): Capítulo  
2, pp. 56-81.



16

qualquer uma de suas “Pastorals”, com Wordsworth em “I Wandered Lonely as a Cloud”, que 

transcrevo abaixo:

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of  golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of  a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed--and gazed--but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of  solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.10

Na “Pastoral” “Spring”, as imagens do alvorecer sobre o Tâmisa, das planícies de Windsor,  

dos penhascos de Albion e da revoada de pássaros fornece um belo pano de fundo, mas são  

mencionados todas apenas en passant e abandonadas logo em seguida. Ou ainda, por vezes, elas 

podem ser usadas como ilustração para um argumento, como ocorre em “Essay on Criticism”, 

quando Pope compara as palavras com folhas, a falsa eloquência com prismas e “a verdadeira 

expressão” com o sol imutável (vv. 309-15). Já em Wordsworth o poema se constrói inteiramente  

como resposta da sensibilidade do gênio ao admirar os narcisos ao lado do lago. Ele, um poeta 

que não poderia senão se alegrar (v. 15), a princípio, olhou e olhou, mas não pensou na riqueza que 

aquela visão lhe dera (vv. 17-8), ou seja, a experiência sensória e a contemplação são simultâneas à  

emoção, mas anteriores à reflexão. Encontramos aí também a base da mitopeia.

10 “Vaguei solitário como uma nuvem / Que flutua, alta,  sobre vales e colinas, / Quando, de repente vi,  uma  
multidão,/ Uma turba, de narcisos;  / Ao lado do lago, sob as árvores,  / Pairando e dançando na brisa.  //  
Contínuos como as estrelas que brilham / E piscam na via láctea, / Eles se estendiam numa linha sem-fim / Ao  
longo das margens da baía: / Dez mil vi num relance, /Jogando as cabeças numa dança saltitante. // As ondas ao  
seu  lado  dançavam;  mas  eles  /  Excediam as  ondas  reluzentes  em alegria:  /  Um poeta  não  poderia  senão  
regozijar-se, / Em tal jocunda companhia: / Mirei – e mirei – mas pouco pensei / Na riqueza que aquela exibição 
me trouxera: // Pois sempre, quando no meu sofá me deito / Com humor vago e penseroso / Eles se acedem 
em meu olho interno / Que é a graça da solitude / E então meu coração de prazer se enche / E dança com os 
narcisos.”
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Para explicar o conceito de mitopeia, me valho aqui da leitura de Bloom (1959) sobre o 

rabino Martin Buber. Para Buber (apud Bloom, 1959, pp. 1-5), há dois tipos de relações que uma 

consciência, um Eu (“I”) pode estabelecer com o mundo: uma relação de Coisas (“It”) e de Tus 

(“Thou”). Segundo o estudo dos irmãos Frankfort (apud  Bloom, 1959, p. 5), a experiência do 

homem primitivo é essencialmente composta por Tus – e o mundo, para ele, é algo vivo, com o 

qual  se relaciona intimamente,  ao invés de  meramente experienciá-lo,  como o faz o homem 

moderno, cercado por Coisas. E é partir dessa relação íntima, que reconhece em outro ser uma  

consciência parecida com a do próprio Eu, que se cria o mito, elemento que constitui para essa  

sociedade primitiva ao mesmo tempo uma forma de se ver e explicar o mundo, um sistema moral  

e religioso, fundamentando toda a cultura posterior, mesmo depois da derrota do sistema do 

mito. Segundo esse ponto de vista, a sociedade primitiva não é animista, tampouco personifica o 

seu  ambiente,  preenchendo  com  fantasmas  um  mundo  vazio,  mas  sim,  vive  com  ele 

reconhecendo-o como pleno e vivo.  É essa situação que Buber e Bloom chamam de evento 

relacional (“relational event”), que se dá entre um Eu e um Tu e que, infelizmente, está fadado a 

se encerrar, do mesmo como a sociedade está fadada a abandonar o uso do mito; e o Tu se torna 

uma  Coisa.  Da  mesma  forma,  uma  Coisa,  como  as  que  preenchem  o  mundo  do  homem 

moderno, pós-estágio-primitivista, também pode, ao passar pelo evento relacional, se tornar um 

Tu e então retornar a ser uma Coisa quando ele se encerrar. Na crença judaica, Iavé representa 

eternamente um evento relacional com seu povo escolhido, sendo simultaneamente um Eu para o 

Tu que são os judeus e um Tu, para o Eu dos judeus. Segundo Bloom (1959, p. 4), Iavé é o Tu  

que não pode jamais se tornar uma Coisa, constituindo o grande Mito a construir  a  religião  

judaica e rejeitar todos os outros mitos. Os séculos XVII e XVIII, pelo seu culto à literatura 

clássica, eram bons conhecedores dos mitos greco-latinos,  porém isso  não constitui por si só 

poesia mitopeica. Assim como a natureza, os mitos, já prontos, para eles tinham o propósito de 

adorno e ilustração de argumento. Nas “Pastorals”, as referências são constantes a Febo Apolo, 

Cupido,  Vênus,  Ceres  e  as  Náiades,  mas  nenhum  mito  é  efetivamente  criado,  ao  modo 

primitivista. Contudo, através da experiência sensória e emocional em “I Wandered Lonely as a 

Cloud”,  pode-se  notar  como  o  evento  relacional  da  mitopeia  está  no  cerne  da  relação  que 

Wordsworth mantém com a natureza – e o mesmo pode ser dito dos românticos em geral,  

especificamente Shelley.

Essa tendência mitopeica pode ser vista como uma resposta às tensões internas do próprio 

Iluminismo, como a querela dos antigos e modernos, discutida pela Académie Française no final  

do XVII e satirizada por Swift no começo do XVIII, com The Battle of  the Books. A querela nunca 

chegou a alguma conclusão propriamente dita, mas a tendência à imitação clássica sugere que,  
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pelo menos na poesia, os advogados a favor dos antigos venceram, e o homem moderno não 

passaria,  de  fato,  de  um anão  nos  ombros  de  gigantes.  A  mitopeia  foi  uma  maneira  de  se 

circundar  esse  problema,  ao  passo  que,  em vez  de  imitar  os  resultados dos  antigos,  o  poeta 

mitopeico  remete  ao  mesmo  método  de  composição  da  poesia  primitiva  –  ele,  conciliando 

instintivamente  o  passado  e  o  presente  e  se  projetando  para  o  futuro,  busca  apreender  em 

palavras a própria eternidade e o espírito da humanidade. A ideia está longe de ser uma ideia 

recente e, na verdade, retoma o conceito latino de vate, do latim uates, significando tanto “poeta” 

quanto “profeta”, que os poetas latinos, especialmente da época de Horácio, também retomaram 

dos  gregos,  e  que depois  veio  a  cair  em desuso por  um tempo e  assumido uma conotação 

pejorativa. A posição do poeta como profeta serviria, então, para ajudar a legitimar o seu papel, já 

algo problemático, na sociedade romana, substituindo uma noção de frivolidade na poesia pela de 

um caráter ritual e metafísico. 

O que é curioso é o fato de os poetas iluministas, embora leitores principalmente desse tipo 

de literatura, não terem absorvido esse conceito: seus usos da fórmula de invocação às Musas são 

menos invocações ritualísticas e mais um reflexo do peso da tradição. Eles certamente absorvem 

as noções romanas de que a poesia deve não somente dar prazer como ser útil, pela instrução,  

mas são os românticos que trazem à tona o caráter divino dessa instrução, bem como o modo 

pelo  qual  essa  instrução  não  precisa  necessariamente  instruir  diretamente  por  meio  da 

admoestação. Há algo a se aprender com a poesia,  mas que até hoje não sabemos descrever 

exatamente o que é. Nesse aspecto, Shelley, em  A Defence of  Poetry,  melhor do que ninguém, 

expressa a visão romântica do que é e qual é a função de um poeta, vate e gênio, em geral:

“Poets are the  hierophants of  an unapprehended inspiration; the mirrors 
of  the gigantic shadows which futurity casts upon the present; the words which 
express what  they understand not; the trumpets which sing to battle, and  feel not  
what  they  inspire;  the  influence  which  is  moved  not,  but  moves.  Poets  are  the 
unacknowledged legislators of  the world”11 (Reiman (org.), 2007, p. 535, grifos 
meus).

Respondendo,  então,  à  pergunta  feita  no  começo  da  seção,  sobre  o  problema  dos 

iluministas ser sua falta de inspiração, podemos afirmar que sim: a inspiração, pois, tal como a 

concebemos hoje, é uma invenção romântica. Não que essa conclusão desmereça o trabalho dos 

poetas do período, mas significa que certamente a leitura desses autores requer do leitor moderno 

um esforço extra de recontextualização – um esforço que muitos não estão dispostos a fazer, e 

11 “Poetas são os hierofantes de uma inspiração não-apreendida; os espelhos das sombras gigantes que o futuro lança 
sobre o presente; as palavras que expressam o que eles não entendem, trombetas que cantam para a batalha, mas não 
sentem o que inspiram, a influência que  não é movida,  mas move. Poetas são os legisladores não reconhecidos do 
mundo.”
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que  se  reflete  na  parca  disponibilidade  de  edições  e  absoluta  escassez  de  traduções  dos 

supracitados Crabbe, Gray, Smart, Gay, Parnell,  Tobias Smollet e até Pope e Swift. Talvez no 

futuro nossa visão mude e eles voltem a ser lidos pela população, mas, até lá, permanecerão nesse 

limbo incômodo dos grandes poetas cujos livros acumulam poeira, esquecidos pelos cantos das  

bibliotecas (quando sequer se encontram em nossas bibliotecas), desenterrados e lidos apenas por 

um pequeno número de estudiosos. 

Enfim, o tema das divergências entre os séculos XVIII e o XIX é amplo – amplo demais 

inclusive para o escopo deste trabalho,  sendo que sequer toquei  em questões como a noção 

romântica de herói, relacionada intimamente com a noção kantiana de gênio, o idealismo e a  

influência filosófica transcendental de Swedenborg. Meu objetivo com essa introdução é apenas 

demonstrar o alcance e a importância da empreitada romântica, que o ensino tradicional tende a 

reduzir a uma meia dúzia de chavões e temas generalizados como um período encerrado “entre o  

arcadismo e o realismo”, e que o senso comum vê como sinônimo de “sentimental,  meloso, 

piegas”12.  Observamos  como  o  inconformismo dos  românticos  modificou  profundamente  a 

estética europeia e também a nossa estética, por extensão, de modo que a própria noção que 

temos da poesia como subjetiva e de “expressão do Eu” – ou seja, predominantemente lírica – e  

do poeta como alguém especial, maldito ou iluminado, pelo seu modo diferente de ver e sentir, 

não  necessariamente  de  pensar,  o  mundo,  decorrem  ainda  dessa  mudança.  Aliás,  podemos 

afirmar, como o faz Compagnon (2004, p. 17), que a noção que temos da literatura em si, focada 

nas produções de um autor como gênio, decorre do Romantismo – o que é muito curioso, pois 

para a noção do senso comum, o termo “literatura” parece tão antediluviano quanto a produção a 

que ele se refere, quando, na verdade, se trata de uma invenção recente. O fato de sentirmos até 

hoje o peso do Romantismo, e de ele moldar a forma como julgamos o passado, demonstra 

também a  capacidade  da  posterioridade  de modificação e  manipulação desse  passado.  Desse 

modo,  justifico  simultaneamente  a  minha  proposta  de  tradução  de  um  poeta  romântico,  e 

apresento já uma faceta do tema a ser abordado no segundo capítulo. Tentar compreender esse  

período  de  mudanças  é,  portanto,  também  uma  tentativa  de  compreender  o  nosso  próprio 

período.

1.2. Shelley, sua vida e obra

Dentro desse contexto do Romantismo, traçarei agora uma brevíssima biografia de Percy 

12 Definição número 8 do dicionário Houaiss
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Bysshe Shelley. Por não desejar me ater meramente a detalhes factuais, mencionarei apenas o que 

for mais relevante para os nossos propósitos e focarei especialmente o que se relaciona com a sua 

produção – visto que, do contrário, acabaria me estendendo muito longamente com sua polêmica 

e conturbada vida pessoal, e isso não seria produtivo para a discussão13. Shelley nasce, então, em 4 

de agosto de 1792, próximo à cidade de Horsham, na Inglaterra, filho de Sir Timothy Shelley e 

Elizabeth Pilford.  Foi educado inicialmente em casa, e  mais  tarde,  em 1804,  aceito em Eton 

College  (onde  sofreu  pelas  mãos  de  seus  colegas  com  o  que  atualmente  chamaríamos  de 

“bullying”). Em 1810 ingressa em Oxford e já em 1811 é expulso pela circulação do panfleto  

intitulado  The  Necessity  of  Atheism.  Nesse  pequeno  tratado  filosófico,  Shelley,  seguindo  um 

raciocínio  que  para  nós  pode  soar  estranhamente  lógico  e  tomístico  vindo  de  um  poeta  

romântico, expõe por que crê ser absurda a noção de um demiurgo, deus criador do mundo e do 

homem e como essa noção deriva de uma mistificação sofista que, em vez de buscar explicar a  

origem do mundo, reveste-a de conceitos filosóficos para “esconder a ignorância dos filósofos até 

mesmo deles próprios”. Ele, contudo, deixa claro, já no parágrafo de abertura, que mantém em 

aberto a possibilidade de existência de um espírito metafísico coexistente com o universo. Nesse 

ínterim circulam também de sua autoria os romances Zastrozzi (1810) e St. Irvyne (1811), além de 

uma pequena seleção de poemas que hoje categorizamos como pertencentes a sua juvenília.

Quatro  meses  após  sua  expulsão,  e  se  recusando  a  retornar,  Shelley  se  envolve, 

clandestinamente, num relacionamento amoroso com Harriet Westbrook, uma menina escocesa 

de 16 anos,  com quem se casa mais tarde no mesmo ano e tem um filho.  Porém, em 1814 

abandona ambos para  se relacionar  com Mary Wollstonecraft  Godwin – filha  mais  velha  da 

escritora proto-feminista Mary Wollstonecraft com William Godwin, autor das Aventuras de Caleb  

Williams – com quem eventualmente se casa e acaba permanecendo até o fim de sua vida. É aqui 

que temos o momento final da sua poesia de juventude e o começo da sua época mais relevante. 

São  particularmente  notáveis,  como  poemas  juvenis,  o  soneto  “To  a  Balloon  Laden  with 

Knowledge”  e  suas  variações,  o  cômico  “The  Devil's  Walk”  e  o  longo  “Queen  Mab”  (já 

começado previamente sob o título “The Daemon of  the World”), um poema de cunho político  

e filosófico sobre revolução e o desenvolvimento de uma utopia humana, disfarçado de conto de 

fadas  (a  própria  Queen  Mab  do  título  é   uma  personagem  citada  em  Romeu  e  Julieta  de 

Shakespeare). Sua influência na esfera política foi sentida pelos marxistas e cartistas (seguidores  

do  cartismo,  um  movimento  de  reforma  política  e  social)  britânicos,  notavelmente  George 

Bernard  Shaw  (Reiman,  2007,  pp.  15  &  541).  Shelley  veio  a  arrepender-se  de  tê-lo  escrito, 

13 Onde não explicitado pela citação de outro autor, os dados quanto à vida de Shelley aqui são principalmente  
retirados do ensaio Os Embates de Shelley pelas Artes da Vida que acompanha a tradução de Leonardo Fróes (2001, 
pp. 65-120). 
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contudo, em 1817, quando o caráter (a/i)moral do poema pesa contra ele na hora de se decidir a  

custódia de seus filhos.

A  partir  de  1814  temos  documentados,  pelas  mãos  da  própria  Mary,  alguns  dados 

interessantes da vida dos dois e, mais importante, sobre as leituras e a produção do poeta, ao  

longo dos anos. Através dela, podemos saber que entre 1814 e 1815, ele leu, em grego, Homero, 

Hesíodo, Teócrito e os textos históricos de Tucídides, Heródoto e Diógenes Laércio; do latim, 

Petrônio, Suetônio, algumas obras de Cícero e uma vasta porção de Sêneca e Lívio; do inglês, 

Milton, Southey, Wordsworth, Locke e Bacon; do italiano, Ariosto, Tasso e Alfieri; e, por fim, as 

“Rêveries Du Promeneur Solitarie” de Rousseau, e vários livros de viagem. Como pode ser visto,  

é um ano importante para sua formação literária e vários dos nomes que mais exercem influência 

sobre Shelley surgem nessa lista, especialmente Milton, Wordsworth e os italianos. Sua produção 

então é pequena, mas já nas edições mais tardias (notavelmente a de Thomas Hutchinson, em 

1914, aqui utilizada por mim como referência durante todo o restante dessa seção 14), não é mais 

categorizada como juvenília,  mas sim como “early  poems”.  São notáveis  aqui  os  curtos  “To 

Wordsworth”, “Mutability” e “Stanzas” (“Away! the moor is dark beneath the moon”), e os 720 

versos de “Alastor”.

Em 1816, Mary Wollstonecraft Godwin assume oficialmente o sobrenome pelo qual hoje a 

conhecemos e através do qual se torna, ironicamente, muito mais famosa do que seu marido. É 

um ano repleto de acontecimentos na vida do casal, dentre os quais podemos relevar o suicídio  

da ex-mulher, Harriet, e a viagem à Suíça dos Shelley, com a companhia de Claire Clairmont  

(meio-irmã de Mary), John Polidori e Lord Byron. Essa viagem é célebre no imaginário popular  

por ser a época em que os romances Frankenstein, de Mary Shelley e O Vampiro, de Polidori foram 

compostos – tanto que a suposta noite fatídica que os teria inspirado foi inclusive ficcionalizada 

(embora com que grau de sucesso seja totalmente discutível) no filme Gothic, de 1986, do diretor 

Ken Russel. Apesar de ter sido um ano movimentado e, “sem tempo para os estudos”, como diz  

Mary,  Percy  Shelley  manteve  uma  agenda  de  leituras  bastante  ocupada.  Do grego,  temos  o 

Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, várias das  Vidas  de Plutarco e as obras de Luciano; do latim, 

Lucrécio, Plínio (Epístolas), e Tácito (Anais e Germania); do francês, a História da Revolução Francesa 

de Lacratelle e os Ensaios de Montaigne (que, diga-se de passagem, Shelley “considerou dali em 

diante como um dos livros mais deliciosos e instrutivos do mundo”); no espanhol, Dom Quixote; 

no inglês, mais Locke e Coleridge. Por fim, ele leu, em voz alta, com Mary, o Novo Testamento, o  

Paraíso Perdido, de Milton e The Faerie Queene de Spenser. Em sua composição, destacamos o que 

Harold Bloom (1959) chama de os “Hinos de 1816”: “Hymn to Intellectual Beauty” e “Mont 

14 Aqui, cito como referência a versão online da edição de Hutchinson, de 1914, pela Universidade de Adelaide.
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Blanc”, concebidos em viagem ao Lago Geneva e ao Vale de Chamonix, respectivamente. Aqui é 

quando Shelley finalmente se firma como um poeta forte e maduro e ambos os poemas são 

particularmente bem resolvidos poeticamente.

Em 1817, os eventos mais relevantes relatados por Mary são o adoecimento de Shelley, que 

o acompanharia  até  o  fim da vida,  e  a  perda  da  guarda  dos  filhos.  Foi  certamente  um ano 

melancólico, mas de uma melancolia convertida em produtividade, já que, como põe Mary, os 

seus “pensamentos inquietos, mantidos em vigília pela dor, se revestiram de poesia”. Sua leitura 

foi majoritariamente da língua grega, incluindo os Hinos homéricos, a Ilíada, dramas de Ésquilo e 

Sófocles, o Banquete de Platão, e Historia Indica de Xenofonte. Fora isso, ele leu Apuleio, em latim, 

e  manteve  o  seu  estudo da  Bíblia  e  de   The  Faerie  Queene,  além de  ler  a  produção de  seus 

contemporâneos,  Coleridge,  Wordsworth,  Moore  e  Byron.  Dentre  sua  produção  desse  ano 

podemos relevar suas traduções dos Hinos homéricos, o longo “The Revolt of  Islam” e o soneto 

“Ozymandias”, escrito em competição com seu amigo Horace Smith e um de seus poemas mais  

famosos e de maior absorção pela cultura de língua inglesa.

O ano seguinte é marcado pela constante decadência da saúde do poeta e por uma viagem à 

Itália;  e talvez seja aqui que ele comece a ser arrebatado não só pela atmosfera do país,  mas  

também por sua poesia (apesar de Mary não falar mais das leituras de Shelley), como indicado 

pelos títulos e pelas formas (como a terça e a oitava rimas) que começam a aparecer em sua 

produção. São notáveis desse período “Lift not the painted veil”, “Stanzas Written in Dejection 

Near  Naples”,  “Lines Written Among the Euganean Hills”,  “Julian and Maddalo”,  além das 

traduções. Shelley, ainda envolvido pelo frenesi helenístico de 1817, traduziria também o Banquete 

de Platão, lido pela primeira vez durante o período estudantil e só então lido no original, sob 

influência do colega classicista Thomas Peacock (cujo comentário irônico-satírico sobre a poesia 

publicado no artigo The Four Ages of  Poetry de 1820 levaria Shelley a responder com The Defence of  

Poetry). Extenuado pelas viagens, suas energias para a composição própria se viam estagnadas e, 

assim, pôs-se a traduzir para “recuperar o espírito” (O'Connor, 2002, p. xiii) e, em julho de 1818, 

completou a tradução do Banquete  – e em não mais do que dez dias! A leitura de Platão, desse 

modo, lhe forneceu o ímpeto e a “inspiração”, por assim dizer, para começar a composição de  

Prometheus  Unbound em setembro daquele  mesmo ano. A tradução circulou apenas entre seus 

amigos, pois Shelley não pensava em publicá-la por temer que um dos assuntos principais do 

livro (pederastia e amor homossexual) fosse ousado demais para a época. E, de fato, quando o 

Banquete de Shelley é publicado em 1840, a censura o mutila horrivelmente (ibid, p. xiv).

O trabalho do poeta como tradutor  continuaria  nos anos seguintes,  embora seja  difícil 

traçar exatamente o ano de suas composições. De qualquer modo, acaba por ser impressionante a  
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vastidão do corpus de traduções deixado por ele, quando consideramos a brevidade de sua vida, 

incluindo versos de língua grega, latina, italiana, espanhola e alemã. Bloom (1994, p. 219) defende 

que os seus trechos traduzidos de Fausto (parte um) de Goethe, ele mesmo também um tradutor, 

são até hoje os melhores já produzidos para a língua inglesa. Nesse aspecto, talvez Shelley tenha  

sido o mais próximo que o Romantismo inglês tenha chegado de ter produzido um tradutor tão 

impetuoso como Goethe, salvo o contraste de duração de vida entre os dois.

Em agosto de 1819 a Inglaterra testemunha o Massacre de Peterloo, nos campos de St. 

Peter,  onde cerca de 60 mil  civis  se reúnem para protestar,  pacificamente,  pelo direito de as 

cidades  industriais  em crescimento  da  Inglaterra  elegerem Membros  do Parlamento  (Simkin, 

2007). Os soldados locais, temendo o tamanho da multidão, reagiram violentamente, ferindo 500 

pessoas e matando 18, embora as estatísticas variem. O nome Peterloo é criado parodiando a 

Batalha de Waterloo, que ocorrera alguns anos antes. É motivado por esse acontecimentos que 

Shelley escreve, nesse mesmo ano, a quase-balada “The Mask of  Anarchy”. Também é nesse ano 

que vemos Shelley se tornar cada vez mais político, como pode ser visto pelos poemas “England 

in 1819” e pela peça satírica “Oedipus Tyrannus” – possivelmente ainda inflamado pela notícia 

do Massacre; mas a falta de dados sobre a datação desses poemas torna essa atribuição difícil. O 

fato  é  que Mary  diz  que “Shelley  amava o Povo;  e  o  respeitava  como frequentemente  mais 

virtuoso,  e sempre mais sofredor,  e  portanto mais digno de compaixão,  do que os grandes.” 

Apesar de o tema político perpassar sua obra inteira, nos poemas de 1819 é que ele aparece mais 

explicitamente. É visível nos versos de “The Mask of  Anarchy” que a temática de rebelião e 

revolta toma precedência sobre quaisquer questões formais e preocupações esteticistas. Isso se 

torna evidente na forma como ele é escrito, com quadras (e alguns quintetos) de versos de 7 

sílabas  (uma  escolha  algo  estranha  para  a  língua  inglesa)  de  rimas  emparelhadas  e  fazendo 

referência a figuras políticas conhecidas da época (como o visconde Castlereagh, que também não 

escapou da língua ferina de Byron), associadas a imagens grotescas.

No drama,  ainda,  ele  produz  The  Cenci,  que só é publicado no ano seguinte.  The  Cenci 

consiste  numa tragédia  versificada,  baseada na  vida  pessoal  da  família  Cenci,  posteriormente 

também  explorada  por  Stendhal,  Dumas  e  até  Alfred  Nobel,  criador  do  célebre  prêmio 

homônimo. 

Isso porém não quer dizer que ele tenha deixado de escrever seus poemas mais dedicados a  

temas elevados e ao sublime, à metafísica e à mitopeia, como Bloom viria denominar parte de sua  

poesia  em  Shelley's  Mythmaking ,  assunto de que tratarei  mais adiante.  São relevantes para essa 

estirpe de poesia, dentre os poemas produzidos nesse ano, os célebres “Ode to the West Wind” e 

“Love's Philosophy” e o menos conhecido “Ode to Heaven”.
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Há pouco sobre o que falar de 1820, no que diz respeito a acontecimentos. Os Shelley  

viajam pela Itália,  passando a virada do ano em Florença (onde Shelley passa várias horas na 

Galeria), depois passando por Pisa e então Livorno na primavera e enfim de volta a Pisa. Sua  

saúde piora bastante, mas parece melhorar um pouco nessa cidade. Nesse ano publica Prometheus  

Unbound,  reelaboração  da  peça  perdida  de  Ésquilo  de  mesmo  título  em  inglês,  que  daria 

continuidade ao Prometeu Acorrentado. Como já indiquei, contudo, a peça já estava sendo escrita ao 

longo dos anos anteriores, com o primeiro ato em 1818 e o segundo, terceiro e quarto em 1819. 

Emprestando elementos da obra de Milton, como a resistência quase heroica de Satanás contra 

um Deus monárquico em Paraíso Perdido, esse drama lírico difere da peça grega, que terminaria 

com Prometeu se reconciliando com Zeus. Em vez disso, e refletindo a visão política anti-tirânica  

já expressada por Shelley ,  Prometheus Unbound se finda com a queda de Zeus, visto por Shelley 

como o opressor da humanidade, com quem nenhum tipo de reconciliação seria possível. É um 

longo poema (dois mil versos) e sua obra mais grandiosa,  que apresenta tanto um lado político,  

ao tratar de temas como a opressão de Zeus, o martírio rebelde de Prometeu e a resistência não 

violenta, quanto o lado mitopeico e mitológico. Outros poemas longos desse mesmo ano, que se 

encaixam no gênero da poesia mitopeica são “The Sensitive Plant” e as 80 estrofes  em oitava 

rima de “The Witch of  Atlas” além do drama lírico em miniatura “The Two Spirits”. Fora eles,  

relevamos o soneto “Ye hasten to the grave...”, “To a Skylark”, “Ode to Liberty” e os singulares 

“Hymns” de Apolo e Pã, que em vez de hinos em louvor aos deuses clássicos, segundo a tradição, 

são hinos escritos na voz dos próprios deuses num ato de exaltação a si próprios. Tais poemas 

eram destinados à inclusão num drama em versos brancos de autoria de Mary Shelley sobre o rei  

Midas (que, suspeita-se, Shelley incentivou sua mulher a escrever só para exibir seus próprios 

dotes  de  poeta),  em recriação  da  mesma cena do décimo primeiro  livro  das  Metamorfoses  de 

Ovídio. Nela o rei Midas testemunha o monte Tmolo a julgar um concurso de canções em que se  

apresentam  Pã  e  Apolo  (respectivamente,  em  Ovídio,  e,  ao  contrário,  na  peça  de  Mary). 

Aparentemente,  Mary  Shelley  não  pôde  encontrar  quem  lhe  publicasse  a  peça  e  acabou 

publicando os poemas em sua edição de Posthumous Poems do falecido em 1824 (Reiman, 2007, p. 

388, n. 1).

Os anos de 1821 e 1822 foram, então, em sua maior parte passados em Pisa – com exceção  

de  uma  breve  visita  a  Byron  em  Ravenna  –  onde  Shelley  desenvolve  gosto  por  barcos, 

especialmente pela navegação em partes perigosas, que ultimamente traria seu fim. John Keats,  

talvez não exatamente um amigo de Shelley, mas certamente alguém de algum modo próximo e  

caro,  sucumbe à  tuberculose  em 23 de fevereiro  de  1821 e  esse  evento lhe  rende o poema  

“Adonaïs” em homenagem ao poeta morto. Apesar de ser um poema pastoral, uma forma já  
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havia muito estagnada e fora de moda para a época, Shelley, como diz Steiner (1975, p. 370),  

“investe em Adonaïs uma vitalidade que vai muito além de seus floreios retóricos, além do puro  

impulso prosódico do poema”. Suas 55 estrofes em estilo spenceriano seguem os moldes de 

“Lycidas” de Milton, e com a mesma intensidade, mas “no sentido contrário de pensamento”  

(ibid, p. 371) e a reação de Shelley à morte de Keats, embora exagerada no sentido biográfico,  

reflete o desespero do eu-lírico, o desespero do materialista em relação à sua própria mortalidade.  

A  execução  do  poema  é  impecável  e,  assim,  não  é  a  toa  que  é  seu  poema  mais  famoso.  

Apresentações notáveis dele, na cultura popular, incluem uma leitura em LP por Vincent Price, 

em 1956, e a recitação de duas estrofes do poema por Mick Jagger em 1969 no funeral de seu 

companheiro de banda, Brian Jones.

Outras obras relevantes do período incluem o mitopeico “Epipsychidion”, “Lines Written 

on Hearing the News of  the Death of  Napoleon”, “To Night”, o soneto “Political Greatness”, o 

drama “Hellas” e o ensaio The Defence of  Poetry, cujo fechamento se tornaria célebre para poetas e 

leitores de poesia posteriores. Outros ensaios foram escritos ao longo de sua vida, como On Love  

e On Life, mas me parece difícil traçar as suas datas de composição. Também não me aterei a eles,  

pois não me serão de grande interesse. 

Devo ser franco: Shelley como filósofo era pueril e, com exceção de The Defence of  Poetry, 

seu  único  ensaio  realmente  perspicaz,  seus  poemas  revelam  um lado  filosófico  muito  mais 

profundo e interessante do que sua prosa (Bloom, 1959, p. 206) . Não há como não ver alguma 

ironia do destino no fato de um leitor tão dedicado de Platão encarnar perfeita e inscientemente 

o conflito platônico da poesia contra a filosofia. Comparando os seus escritos, creio que se torne 

claro de que lado Shelley estaria.

Por fim, 1822 é o ano da morte de Shelley. Cada vez mais tempo o poeta passa navegando,  

na companhia de um certo Edward Ellerker Williams, um aventureiro da marinha, membro do 

Eighth Light Dragoons da Companhia das Índias Orientais. Segundo Mary, ele escreve bastante 

em alto mar e uma boa parte dos quase 500 versos de  The Triumph of  Life  foi escrita nessas 

condições. Talvez não somente, mas inclusive por causa de sua morte precoce, 1822 não foi um 

ano tão  produtivo  quanto  os  anteriores,  e  nos  foi  legado não muito  mais  que  esse  poema,  

incompleto  (porém ao mesmo tempo bem resolvido,  como se  estivesse  completo),  e  alguns 

poemas intitulados “To Jane” – Jane, no caso, sendo a esposa de Williams. 

Em 8 de julho, a menos de um mês do seu aniversário de 30 anos, Percy Bysshe Shelley e  

seu navio, Ariel (que era para se chamar Don Juan, em homenagem a Byron e, para o seu desgosto, 

não o foi), construído pelo próprio poeta, sofrem um naufrágio. Ele e outros dois tripulantes, 

incluindo Williams, partem no dia primeiro do mês e Mary se torna cada vez mais ansiosa com 
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sua ausência, até comprovar que o navio fora atingido por uma tempestade. O corpo, afinal, 

chega à praia e lá é cremado, sob a lei italiana de que quaisquer restos mortais provindos do mar 

deveriam ser queimados, para evitar que a peste contaminasse a Itália novamente. Foi possível,  

contudo, recuperar o seu coração15, que Mary guardou consigo até o fim de sua vida. As cinzas 

foram  enterradas  no  Cemitério  Protestante  em  Roma,  o  mesmo  lugar  onde  jaz  Keats  – 

realizando-se a profecia prevista pelos versos de “Adonaïs”.

Encerrando, assim, sua biografia, o que temos são quase 30 anos de existência e uma obra 

que,  para  uma  vida  de  brevidade  tão  estereotipicamente  romântica,  nos  parece 

surpreendentemente extensa – entre romances góticos escritos na adolescência, poemas líricos de 

extensão variada, dramas, ensaios, traduções de diversas línguas e muitos fragmentos inacabados. 

Nem tudo que o poeta fez foi publicado em vida, como o foram “Alastor”, Prometheus Unbound e 

“Adonaïs”, mas sim, muito de seu material  foi editado postumamente por Mary Shelley num 

volume (Posthumous Poems), republicado depois 2 anos após a morte dela em 1851, e que ainda 

mais tarde foi revisado e ampliado pelos Pré-Rafaelitas,  especialmente Dante Gabriel Rossetti 

(veremos mais sobre o seu histórico de republicações no Capítulo 2). O resultado é que, em vida,  

a poesia de Shelley acabou não sendo tão conhecida quanto a de Byron ou Keats, exatamente 

como sua pessoa também não era bem vista pela sociedade, dadas as suas crenças particulares de 

política, ética e religião. Nisso os versos que tomei como epígrafe de todo o capítulo revelam-se  

também proféticos, além de demonstrarem o quão pouco controle Shelley teve sobre sua própria  

obra – o que se relaciona com o que discutirei no segundo capítulo do trabalho. 

Passarei, agora, a discutir Shelley em contraposição a seus “colegas de movimento”. Sendo 

um romântico, comparações com seus contemporâneos mais famosos, por assim dizer, Keats e  

Byron,  bem  como  com  seus  anteriores  (e  que  também  foram,  ao  mesmo  tempo, 

contemporâneos)  Wordsworth,  Coleridge  e  Blake,  são  inevitáveis.  Desse  modo,  gostaria  de 

abordar e apontar algumas das questões temáticas e formais  que podemos reconhecer  como 

compartilhadas entre esses poetas e verificar quais são exclusivas a Shelley.

1.3 Shelley e o Romantismo Inglês

Shelley, junto de Keats e Byron, se insere num segundo momento do Romantismo inglês. O 

primeiro foi o momento inaugural com Wordsworth e Coleridge, ao lado de Blake, que faz a  

transição a partir de seu proto-romantismo. Tais pioneiros, no entanto, exceto por esse último, já 

se mostravam poeticamente cansados pela época em que o trio atinge a maturidade poética; e  

15 Ou o que se achava que era o coração, que mais tarde descobriu-se ser o fígado (O'Connor, 2002, p. xiii).
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esse cansaço, essa perda da inspiração foi lamentada por Shelley em “To Wordsworth” e “The 

Triumph of  Life”, onde compõe um tema principal do poema (Bloom, 1992, pp. 101-4).

O terceiro momento do Romantismo inglês, já não mais tão reconhecivelmente romântico 

quanto o momento anterior – e,  discutivelmente,  chamá-lo de Romantismo talvez não seja o 

termo  mais  apropriado  –  viria  com  os  Pré-Rafaelitas  e  os  vitorianos  em  geral:  Browning,  

Tennyson, Dante Gabriel e Cristina Rossetti, Swinburne e Matthew Arnold, que teriam, então, de 

se haver com o peso da influência poética de todos esses antecessores. Tratarei ainda desse tema 

no capítulo seguinte.

Quanto aos companheiros de Shelley, Augusto de Campos, na introdução às suas traduções 

de Keats e Byron diz considerá-los “opostos-complementares”: 

“Byron, carnal e concreto,  sarcástico,  veraz, desmistificador,  crítico da 
crítica, de si mesmo e do próprio mundo, moderníssimo em suas “digressões 
colagísticas (...) 

Keats,  internalizado,  introvertido,  metafísico,  visionário  da  alma  e  da 
linguagem, perscrutando o mistério  da vida e da morte em suas Odes (...)” 
(Campos, 2009, p. 12)

Em muitos modos, poderíamos ver Shelley como um intermediário entre os dois poetas, 

vistos por Augusto como dois extremos. Biograficamente, ele foi um amigo próximo de Byron e 

se correspondeu e chegou até a fazer  uma breve viagem com Keats,  ao passo que este não 

tolerava aquele. Socialmente, se Byron e Keats eram “o nobre e o pobre”, Shelley ficava no meio-

termo:

“He (George William “AE” Russell) pointed out that the aristocracy had 
given England no great poet except Byron, (...), and though Shelley's poetry was 
unquestionable, he could hardly be considered as belonging to the aristocracy, 
his father being no more than a Sussex baronet. All the other poets, it  was 
urged, came from the middle classes (...) the aristocracy have Byron, and the 
peasants have Burns, all the others belong to us16”  (Moore, 2004, pp. 173-4).

E, por fim, e de maior interesse para nós, poeticamente, se Byron representava o satírico, o  

mordaz, o terreno, e Keats, o sublime, o metafísico, o elevado, Shelley também transitou por 

ambas as sendas, embora, para bem ou mal, seja pelo seu lado keatsiano que ele é mais lembrado 

ou criticado. Certamente, em volume, esse lado se destaca do seu lado byroniano, mas isso não 

significa que este deva ser totalmente posto de lado. 

16 “Ele (George William “AE” Russell) apontou que a aristocracia não havia dado à Inglaterra nenhum grande poeta 
exceto Byron (...),  e embora a poesia de Shelley fosse inquestionável,  ele mal poderia ser considerado como 
pertencente à aristocracia, sendo seu pai não mais que um baronete de Sussex. Todos os outros poetas, foi dito, 
vieram de classes médias (…) a aristocracia tem Byron e os camponeses tem Burns, todos os outros pertencem a  
nós.”
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Obviamente, devo apontar, uso o termo “byroniano” aqui segundo os termos da releitura 

proposta por Augusto de Campos, como satírico, jocoso, irônico – em vez do sentido do século 

XX, enviesado pela leitura sentimental melancólica de Musset.

Na invectiva contra o visconde Castlereagh, por exemplo, Byron e Shelley entravam em 

concordância:

I met Murder on the way —
He had a mask like Castlereagh17 —
Very smooth he looked, yet grim;
Seven bloodhounds followed him

All were fat; and well they might
Be in admirable plight,
For one by one, and two by two,
He tossed them human hearts to chew
Which from his wide cloak he drew18

(Shelley, “The Mask of  Anarchy”, vv. 5-13)

Posterity will ne'er survey
A nobler grave than this:
Here lie the bones of  Castlereagh:
Stop, traveller, and piss!19

(Byron, “Epitaph for Lord Castlereagh”)

Muitos poderiam considerar “The Mask of  Anarchy” um poema menor, mas, na medida 

em que a sátira tem um alcance mais  social  do que estilístico,  seu efeito certamente não foi  

menor. Thoreau tomaria seus princípios para formular sua Desobediência Civil, e até Gandhi faria o 

mesmo com sua doutrina da satyagraha (Nichols, 2008). De Gandhi, inclusive, sabe-se que ele lia 

em voz alta o poema para vastas plateias em sua campanha pela liberdade da Índia – gerando uma 

situação paradoxal em que um autor do país dominante é usado contra ele pelo dominado, uma  

atitude de que Shelley provavelmente se orgulharia, por ele mesmo discordar da postura de seu 

país. 

“The Mask of  Anarchy” é um poema de 1819 e, como apontei anteriormente, tal ano foi o 

mais  político de Shelley.  Num espírito semelhante,  ele  escreveu no mesmo período o drama 

17 É engraçado como a imagem alegórica do Assassínio com a máscara de Castlereagh nos lembra aqueles filmes de 
assalto  à  banco  americanos,  onde  os  assaltantes  se  disfarçam usando  máscaras  de  presidentes  americanos, 
notavelmente Richard Nixon.

18 “Encontrei o Assassínio no caminho – / Ele tinha uma máscara como Castlereagh – Muito suave parecia, mas  
sinistro;  /  Sete  sabujos  o  seguiam  //  Todos  eram  gordos  e  poderiam  muito  bem/  Estar  numa  situação 
admirável / Pois de um e um, e dois em dois / Ele lhes arremessava corações humanos para mastigar / Que de 
sua ampla capa ele tirava.”

19 “A posteridade jamais verá / Tumba mais nobre que esta / Aqui jazem os ossos de Castelreagh: / Pare, viajante, e  
mije!”
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satírico Oedipus Tyrannus – Swellfoot the Tyrant, uma peça em 2 atos, totalizando cerca de 700 versos, 

apresentada como uma “tradução do dórico” e pretendida para publicação anônima, em que 

Édipo  é  ridicularizado  até  no  próprio  nome  (“Swellfoot”  sendo  uma  tradução  quase  literal,  

jocosa, de “Oedipous”) e interage, seguindo uma moda reminiscente de Aristófanes, com um 

coro de porcos. 

Entre seus outros poemas políticos de 1819 podemos elencar: “England in 1819”, com sua 

crítica furiosa ao Rei George III (“An old, mad, blind, despised, and dying king”); “A New National 

Anthem”, duma atitude que, do nosso ponto de vista, soa quase como a do punk rock dos  Sex 

Pistols nos anos 1970 (“God prosper, speed,and save, / God raise from England’s grave / Her murdered  

Queen!”  [“Deus  prospere,  ajude  e  salve,  /  Deus  erga  da  tumba  da  Inglaterra  /  Sua  Rainha 

assassinada!”]); além de “An Ode, Written October, 1819, Before the Spaniards Had Recovered 

Their Liberty”, “Lines Written During the Castlereagh Administration.”  “Song to the Men of  

England” e “Similes for Two Political Characters of  1819”.  Esses poemas, no entanto, não são 

jocosos no estilo de Byron, mas têm uma inclinação satírica e de acusação séria contra o governo 

inglês da época – sendo, em geral, mordazes, ácidos e grotescos sem o elemento humorístico – ao 

passo que Byron, mesmo quando critica costumes, mantém o humor e o tom irônico, seguindo,  

conscientemente ou não, o molde das digressões do Tristram Shandy de Sterne.

Fora do tema diretamente político (i.e.  não direcionando um ataque direto ao governo, 

embora sem abandonar a projeção política), o poema “Peter Bell the Third”, também do mesmo 

ano, é outro particularmente byroniano. Seu alvo, dessa vez, é Wordsworth (e em menor escala 

Coleridge),  que  publicara  pouco  antes  seu  poema  narrativo  “Peter  Bell”  sobre  um  oleiro 

homônimo que encontra salvação moral/religiosa após uma série de eventos naturais que apelam 

à sua superstição. O Peter Bell de Shelley, eticamente condenado desde o começo, é ao mesmo 

uma paródia do de Wordsworth e um ataque à sua conduta: Wordsworth não só perdera o lume 

poético como se  tornara  politicamente  reacionário,  conservador  e  patriótico,  abandonando o 

idealismo da juventude e tornando-se eventualmente poeta laureado da Inglaterra. E, para Shelley, 

ambas as coisas se revelam intimamente ligadas, como podemos ver nos versos a seguir:

So in his Country’s dying face
He looked—and, lovely as she lay,
Seeking in vain his last embrace,
Wailing her own abandoned case,
With hardened sneer he turned away:

And coolly to his own soul said;—
‘Do you not think that we might make
A poem on her when she’s dead:—
Or, no—a thought is in my head—



30

Her shroud for a new sheet I’ll take:

(…)

Peter was dull—he was at first
Dull—oh, so dull—so very dull!
Whether he talked, wrote, or rehearsed—
Still with this dulness was he cursed—
Dull—beyond all conception—dull.20

(“Peter Bell the Third” vv. 569-598 & vv. 703-7)

De qualquer modo, o poema foi publicado anonimamente, uma vez que Shelley planejava 

publicar mais tarde no mesmo ano uma coleção de versos mais sérios – além do que ele não 

acreditava que fosse visto como capaz de contar uma piada (Reiman, 2007, pp. 337-8).

Talvez  possamos  incluir  ainda  o  drama  The  Cenci  nessa  faceta  do  poeta.  Não  por  ser 

político, satírico ou humorístico, mas porque o aspecto brutal e imoral do enredo sobre o qual a 

peça se baseia destoa tanto do lado esteticizante da poesia de Shelley, que Pound (1968, pp. 51 & 

305) chega a afirmar que o Shelley que escreve “The Sensitive Plant” e o Shelley do 5º ato de The 

Cenci não são a mesma persona – e Pound se mostra mais favorável ao último do que ao primeiro.

Por outro lado,  temos este Shelley esteticista,  keatsiano, por assim dizer,  que foi  lido e 

copiado  até  a  exaustão  pelos  vitorianos.  Seus  versos  de  aspiração  ao  sublime certamente  se 

mostram mais  numerosos  que  os  seus  versos  byronianos  e  até  mesmo,  podemos  dizer,  são 

melhor resolvidos poeticamente. Afirmar isso não é desmerecer parte de sua obra; sua poesia  

social, invectiva, aspirava declaradamente à leitura popular e não esteticista – e, considerando o 

alcance de “The Mask of  Anarchy”, podemos dizer que ele obteve sucesso. 

A parte mais notável de seu lado esteticista é o mitopeico; o aspecto que, como já disse e  

redisse, Bloom enfatiza no seu primeiríssimo livro crítico, Shelley's Mythmaking (1959). Já expliquei 

anteriormente, na seção 1.1., o que quero dizer com mitopeia, segundo Buber e Bloom, e é nesse  

registro que Shelley escreve os “Hinos de 1816”, “Ode to the West Wind”,  Prometheus Unbound, 

“The Sensitive Plant”, “The Witch of  Atlas”, “Epipsychidion” e “The Triumph of  Life”, que, se 

pode argumentar, são alguns de seus melhores poemas. Keats é igualmente mitopeico com seu 

“Hyperion”, em especial, e Byron com “Manfred”, sem dúvidas, mas é com esse tipo de poesia, 

tanto em número como em força, que Shelley se mostra “tão rico quanto qualquer outro poeta 

inglês” (Bloom, 1959, p. 5). A mitopeia de Wordsworth e Coleridge, em especial dos poemas 

20 “Então no rosto moribundo de sua Nação / Ele olhou – e adorável como ela era, / Buscando em vão seu último 
abraço, / Gemendo seu próprio caso abandonado, / com riso endurecido ele virou de lado; // E, frio, para sua  
alma,  disse:  /  Você não acha  que  deveríamos fazer  /  Um poema quando ela  morrer  /  Ou,  não – há  um 
pensamento  em minha  cabeça  –  /  Seu  sudário  como lençol  tomarei:  //  (…)  Peter  era  chato  –  ele  era  a 
princípio / Chato – ah, tão chato – tão tão chato! / Se ele falasse, escrevesse ou ensaiasse – / Ainda com sua 
chatice estava amaldiçoado – / Chato – além de toda concepção – chato.”
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“Tintern Abbey” e “Hymn in the Manner of  the Psalms” são influências pesadas, especialmente 

nos seus poemas mais precoces, com quem ele jamais abandona completamente um diálogo de 

tropos; e Blake, como um mitógrafo de seu próprio mundo, apesar de jamais ter sido lido por ele,  

tem uma abordagem poética com que a de Shelley muito se assemelha .

Por fim, se pretendemos categorizar a produção shelleyana, restam os poemas que não são 

nem mitopeicos, nem sociais: poemas como os “Hinos” de Pã e Apolo (mitológicos, mas não 

mitopeicos),  “Alastor”  e  “Adonaïs”,  por  exemplo,  entre  muitos  outros.  Eles  são  igualmente 

esteticistas,  porém sem apresentar as questões de relação de “confronto de vida contra vida” 

(Frankfort,  apud  Bloom, 1959, p. 5) da mitopeia; tocando tópicos diversos de pontos de vista 

diversos, relacionados à noção mais típica de poesia romântica egótica, lírica, de “expressão do 

Eu” e suas emoções. Talvez seja mais apropriado chamar esse lado, propriamente, de keatsiano e 

o outro, de uma verve mais mitopeica, de blakeano: tais,  podemos dizer,  são as 3 facetas de  

Shelley. As três existem isoladamente, mas por vezes se sobrepõem, compondo poemas que são 

mitopeicos e  políticos (Prometheus),  mitopeicos  e  egóticos  (“The Triumph of  Life”)  ou ainda 

políticos e egóticos (“Ode to Liberty”).

Devo apontar que estabeleço comparações aos outros três poetas para ajudar a ilustrar uma 

categorização possível  da  poesia  de  Shelley,  mas  o  faço apenas  por  comodidade e  facilidade 

mnemônica, sem intenção de inferiorizá-lo perante os outros nem de generalizar a produção dos 

outros poetas: Keats também escreveu poemas jocosos e Byron, poemas líricos e melancólicos. 

Todos os três poetas apresentam vozes distintas e não parecem ter sofrido ou causado influência  

um sobre o outro; na verdade, a influência com a qual eles dialogam provém, primariamente, de 

Wordsworth e Coleridge, depois. de Milton e Spenser e, no caso de Byron, de Pope. No entanto,  

as  relações  que  todos  eles  estabelecem com  mundo e  linguagem são  muito  diferentes.  Por  

exemplo, em seu posicionamento contra, ou favor do Cristianismo:

“Blake, Shelley and Keats, besides being mythmakers, are in one degree 
or  another  opposed  to  Christianity.  Blake  calls  himself  a  Christian,  but 
persuasively  redefines  Christianity  as  being  his  own  apocalyptic  humanism. 
Shelley  sets  himself  against  institutional  and historical  Christianity  in  all  his 
poetry, from “Queen Mab” to “The Triumph of  Life”. Keats believes only in 
the holiness of  the heart's affections, but is usually content not to polemicize 
against formal Christianity to the extent Blake and Shelley do”21 (Bloom, 1959, 
p. 10).

21 “Blake, Shelley e Keats, além de serem criadores de mitos, são, em um grau ou outro, opostos ao Cristianismo.  
Blake  se  diz  cristão,  mas  persuasivamente  redefine  o  Cristianismo  como  sendo  seu  próprio  humanismo 
apocalíptico. Shelley se põe contra o Cristianismo institucional e histórico em toda sua poesia, de “Queen Mab”  
ao “The Triumph of  Life”. Keats acredita apenas na santidade dos afetos do coração, mas se contenta em não  
polemizar contra o Cristianismo formal tanto quanto Shelley e Blake fazem.”
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Ainda  em  se  tratando  de  mitopeia,  natureza  e  religião,  Blake  e  Shelley  se  opõem  a 

Wordsworth ao negar a possibilidade da religião natural. Para Blake, a natureza é, gnosticamente, 

como “a poeira  sob seus pés”;  para Shelley,  ainda que uma certa leitura de “Mont Blanc” e  

“Hymn to Intellectual Beauty” e mesmo “Alastor”, possa sugerir a possibilidade de uma conexão 

espiritual com a natureza, o mérito dessa relação pertenceria ao “Eu” humano, e não ao natural:  

somos nós e nosso gênio imaginativo que iniciamos a relação mitopeica de “Eu-Tu” ( ibid, p. 115) 

com o mundo. Contrariando Wordsworth, e também Keats, interessados na “aparência e beleza 

sensoriais” Shelley não busca uma visão poética descritiva do mundo real, mas sim o usa como 

base para suas próprias visões. Podemos também observar diferenças entre as posturas de Byron 

e Shelley, embora do ponto de vista desse, no poema “Julian and Maddalo”, baseado nas longas 

conversas entre os dois, com Julian representando Shelley e Maddalo, Byron. E assim por diante,  

poderíamos dedicar uma porção muito maior do trabalho distinguindo as visões específicas dos 

poetas, porém, por brevidade, encerro aqui a discussão, pelo menos sobre os tropos poéticos, 

para tratar da forma.

No aspecto formal, Shelley demonstra um certo virtuosismo. Podemos elencar três tipos de 

esquemas formais que ele emprega ao longo de sua obra: 1) as formas fixas: heroic couplets, terça e 

oitava  rimas,  versos  brancos,  estrofes  spenserianas,  sonetos,  quadras,  baladas;  2)  formas 

“customizadas” (de que falarei mais adiante), onde ele constrói estruturas estrófica, métricas e de 

rimas muito mais livremente; 3) e dramas líricos, à moda shakespeareana, em que a maioria das 

falas se dá em versos brancos de pentâmetros jâmbicos, separados por canções ocasionais em 

estrofes customizadas. Essa variedade de formas é típica do Romantismo e foi praticada também 

por todos os outros poetas: a oitava rima, por exemplo, até então raríssima na literatura inglesa,  

foi usada por Shelley em “The Witch of  Atlas”, por Keats em “Isabella” e Byron, nas 99 estrofes  

de “Beppo”, como treino, e depois levada às últimas consequências nos mais de 16.000 versos do 

seu magnum opus, Don Juan. Todos também têm seus poemas em versos brancos, e Byron compõe, 

parcialmente sob influência  do  Fausto,  de Goethe,  o drama lírico  Manfred.  No entanto,  é  nas 

formas customizadas que Shelley revela sua verdadeira habilidade formal:

The everlasting universe of  things
Flows through the mind, and rolls its rapid waves,
Now dark—now glittering—now reflecting gloom—
Now lending splendour, where from secret springs
The source of  human thought its tribute brings
Of  waters,—with a sound but half  its own,
Such as a feeble brook will oft assume
In the wild woods, among the mountains lone,
Where waterfalls around it leap for ever,
Where woods and winds contend, and a vast river
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Over its rocks ceaselessly bursts and raves.22

(“Mont Blanc”, vv. 1-11)

Esses pentâmetros jâmbicos são a estrofe de abertura de “Mont Blanc”:  note como as 

rimas se distribuem num esquema pouco ortodoxo –  ABCAADCDEEB. A impressão que se 

tem é que, passado o primeiro verso de abertura, toda a estrofe se fecha dentro das rimas to tipo  

B, dentro desse esquema de rimas (“waves” – “raves”), do mesmo modo como a imagem descrita 

pelos versos encerrados é contínua e remete ao movimento de um rio, a princípio etéreo, no 

começo do fluxo do universo pela mente no v. 2, mas que depois se fecha com os estouros de um 

rio físico contra rochas no v. 11, esfumaçando as diferenças entre ambos os rios. Nesse ínterim,  

as rimas se sucedem bastante irregularmente, mas com cada rima, exceto a rima em A do verso 

introdutório,  aparecendo 2 vezes,  criando um efeito interligado e  ao mesmo tempo errático,  

muito apropriado para o tema proposto, de um rio, metafórico e físico, vasto e selvagem. Nas  

estrofes seguintes do poema, elas se tornam ainda mais erráticas, de uma maneira inédita no 

restante da produção do Shelley, bem como na de seus contemporâneos.

Prática  semelhante  é  observável  nos  sonetos,  principalmente  “Ozymandias”  com  seu 

esquema incomum  ABAB|ACDC|EDE|FEF,  ou “Lift  not  the  Painted Veil”,  com  ABAB|

ABCD|CDCCDCD, baseado em apenas quatro terminações para as rimas. Ainda mais radical é o 

poema “Lines Written on Hearing the News of  the Death of  Napoleon”, que utiliza somente 3 

sons nas terminações de todos os seus 40 versos, com frequência repetindo a mesma palavra nas 

rimas:  “earth”/  “mirth”/  “hearth”/  “forth”/  “birth”,  “old”/  “overbold”/  “bold”/  “cold”/ 

“fold”/ “knolled”/ “rolled”/ “mould”  e  “dead”/ “fled”/  “fed”.  O que  faz  esse  poema ser 

interessante não é somente a pirotecnia gratuita, e sim a maneira como esse uso inusitado da rima 

se relaciona com o conteúdo: a reciclagem e reutilização das rimas se adéqua ao conteúdo pela 

afirmação da voz da Mãe Terra, que responde ao poeta que as coisas são sempre as mesmas e que 

ela, em seu ciclo perene, nutre a todos e a si própria com os mortos que ela abraça. Assim, há 

renovação  sem  a  necessidade  de  introdução  de  elementos  externos.  É  um  trabalho  formal 

admirável e, até onde vi, sem comparação entre os românticos, mesmo quando Byron e Keats  

também produziam suas formas próprias.

Outro fenômeno, e que só observei em Shelley e, mais especificamente em seus poemas de  

forma  própria,  é  a  irregularidade  de  escansão.  Enquanto  em  poemas  de  forma  fixa  ele  se 

22 “O universo sempiterno das coisas / Flui pela minha mente e rola suas ondas rápidas / Ora escuras – ora  
reluzentes – ora refletindo treva – / Ora emprestando esplendor, onde, de suas nascentes secretas, / A fonte do 
pensamento humano seu tributo traz / Das águas, – com um som só meio seu / Tal como um riacho flébil com 
frequência  assume  /  Nos  bosques  selvagens,  só,  entre  as  montanhas,  /  Onde  cataratas  em  torno  saltam 
eternamente, / Onde bosques e ventos combatem, e um vasto rio / Sobre suas rochas estoura e delira sem 
cessar.”
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conforma às regras do pentâmetro, tetrâmetro ou trímetro, em poemas como “The Two Spirits:  

An Allegory”, ocorre o seguinte:

I / see / the / light, / and / I / hear / the / sound;

I'll / sail / on / the / flood / of  / the / tem / pest / dark
With / the / calm / wi / thin / and / the / light / a / round
Which / makes / night / day:

And / thou, / when / the / gloom / is / deep / and / stark,

Look / from / thy / dull / earth/, slum / ber /-bound,

My / moon /-like / flight / thou / then / mayst / mark
On / high, / far / a / way.23

A  estrofe  em  questão  (vv.  25-32),  aqui  quebrada  silabicamente  e  grifada  nas  tônicas, 

segundo a minha leitura24, é a quarta estrofe do poema, que consiste de outras 5 estrofes seguindo 

esse  padrão:  3  versos  mais  ou  menos  tetramétricos,  seguidos  por  um  refrão  mais  curto  e  

repetidos,  em  rimas  ABACBABC.  Na  primeira  estrofe  ele  ainda  mantém  uma  consistência 

numérica e rítmica, com os tetrâmetros quase que estritamente jâmbicos e totalizando 8 sílabas 

cada. Mas, a partir da segunda, gradualmente, essa contagem caótica toma conta do poema, até 

chegar no que vemos acima, com versos que ora totalizam 10, ora 9, ora 8 sílabas, ou até mesmo 

12 sílabas na última estrofe: “And a silver shape like his early love doth pass”. A tendência parece ser 

mais para um número fixo de tônicas (4, talvez até 5 em certas partes) por verso do que de  

sílabas, permitindo essa elasticidade de verso, que poderia fazê-los serem lidos até mesmo como 

um verso quase livre, ou um verso fixo que tende à liberdade. O fato de que isso ocorre somente  

nos poemas de formas customizadas de Shelley, e nunca nas formas fixas (versos de sonetos, 

terça e oitava rimas, etc totalizam sempre as 10 sílabas do pentâmetro jâmbico), aliado ao grau de 

recorrência  com  que  esse  fenômeno  pode  ser  observado,  me  faz  crer  que  ele  é  um  efeito 

programado, uma técnica almejada pelo poeta,  e  não um mero acidente ou desleixo métrico. 

Naturalmente, isso é algo a ser levado em conta na hora da tradução.

Por fim, espero ter mostrado, nesta seção, algumas das peculiaridades da obra de Shelley,  

que, embora não necessariamente demonstrem a qualidade de sua composição (que só pode ser  

averiguada lendo-se os poemas propriamente), mostram que, pelo menos, ele não devia nada aos 

outros românticos no que diz respeito ao seu poder de inventividade. Assim, também, delineei  

23 “Vejo a luz e ouço o som / Navegarei na enxurrada da tempestade negra / Com a calmaria dentro e a luz em 
torno / Que faz da noite dia / E, tu, quando a escuridão estiver profunda e espessa / Olha de tua terra tediosa, 
sonolenta / Meu voo semelhante à lua poderás, então, notar / No alto, distante.”

24 Lembramos também que, como foi observado ao longo do trabalho, pessoas diferentes podem fazer a escansão 
de modo diferente, o que dificulta chegar a um consenso sobre esta forma.



35

alguns traços pelos quais podemos tentar dividir e catalogar sua vasta obra de acordo com temas 

(mitopeia, política e egotismo) e formas (fixas, customizadas, dramáticas),  que me serão úteis  

mais adiante. 

Meu objetivo com isso, além de apresentar o poeta e alguns dos temas a serem tratados 

mais adiante, como fiz ao longo de todo esse capítulo, foi também de defender a proposta de  

tradução. 

Sabemos que o ato tradutório não é inócuo, nem ocorre no vácuo; há um motivo pelo qual 

certos poetas são traduzidos em determinado tempo em detrimento de outros e isso acaba por 

determinar  as  novas  interpretações  desse  poeta.  A  língua  pode  ser  um  fator,  visto  que  a 

popularidade cultural das línguas varia com o tempo: no Brasil, o francês era majoritariamente 

predominante até o século XIX; hoje é o inglês, ao passo que o alemão já foi visto como exótico, 

e hoje temos uma variedade razoável de autores alemães traduzidos (embora não tão grande 

como seria desejável). Outro é a relação pessoal-afetiva que o próprio tradutor, enquanto leitor de 

poesia, desenvolve com o autor, ao passo que descobre, nas palavras (traduzidas) de Bloom, a 

própria tardividade ou posterioridade (“lateness”)25, quando se depara com os poemas que queria 

ter escrito. E, por último, há a ideia de um projeto, propriamente dito. Augusto de Campos, na 

mesma introdução já supracitada às suas traduções de Byron e Keats, confessa ter ignorado os 

dois poetas durante a juventude em prol do projeto poético que ele, o irmão e Décio Pignatari  

haviam conjecturado. Para eles, na época, esse romantismo representava justamente um inimigo a 

ser combatido, o romantismo de lugar-comum, sinônimo de “piegas”. Como reação, traduziram 

Rimbaud, Mallarmé, Maiakóvski, Goethe, Pound, Joyce, Arnaut Daniel, Cummings, Donne, entre 

outros. Hoje, passado esse momento de furor, remendadas essas enormes lacunas culturais que 

eles haviam percebido, Augusto pôde, com mais tranquilidade, revisitar os românticos e concluir 

pessoalmente algo semelhante àquilo que defendi na primeira seção. É possível que agora seja a  

época certa para relermos os românticos com mais atenção.

25 Utilizarei ambos os termos com alguma intercambiabilidade ao longo do trabalho, mas não afirmo que sejam 
exatamente a mesma coisa. A condição de tardividade é aquilo que marca o efebo e o uso do termo se refere a 
esse contexto da Angústia da Influência. A posterioridade, como a concebo, se refere ao estatuto de todos os 
leitores, críticos, escritores e reescritores que vieram depois de um autor, sendo assim um conceito mais amplo, 
englobando também a tardividade.
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Capítulo 2: Os Jardineiros Frívolos e o Efebo Ingrato – 

tradução e criação original como recepção

É que houve alguns filhos da puta no passado (não muito longínquo) que por 
meio de artes do demônio e da magia negra, lançando mão do espiritismo e da 
metempsicose às avessas, houve uns desgraçados, uns desonestos, uns ladrões, 

uns larápios, uma súcia de escroques que, por não terem imaginação própria, 
por não disporem da mínima intuição criadora (e nenhum lastro de honestidade 

intelectual, evidente), rascunharam, escreveram, datilografaram e publicaram 
TODOS OS POEMAS que por direito imanente, impostergável, genético, 

soberano, absoluto, ME PERTENCIAM.

(Trapo, Cristóvão Tezza)

2.1. Os vitorianos, Eliot & Pound e o Modernismo

A década de 1820 foi trágica para o romantismo inglês – enquanto o movimento apenas 

engatinhava na França, em Portugal e no Brasil, ele já chegava ao seu fim, pelo menos em sua 

forma mais reconhecível, na Inglaterra. Keats, o “Adonaïs”, foi o primeiro a morrer, sendo levado 

pela tuberculose em 1821; depois Shelley, com seu desastre marítimo em 1822, seguido por Byron 

em 1824, morto por complicações com feridas de guerra. Castro Alves e Álvares de Azevedo, 

mais tarde, no Brasil, seriam os nossos representantes dessa estirpe de poeta, que vive e cria com 

tamanha intensidade, que acaba por encerrar muito precocemente a própria vida. 

Blake é o próximo, e, em meio a cânticos e hinos religiosos, abandona a mortalidade em 

1827,  de  maneira  simbolicamente  transcendental.  Por  fim,  dos  grandes  nomes,  restavam 

Coleridge e Wordsworth, ambos já poeticamente desgastados, como já foi discutido, que morrem 

apenas  em 1834 e  1850,  respectivamente.  Começava,  nesse  ínterim,  o  terceiro  momento do 

romantismo inglês.

Em  1848  é  inaugurada  a  Sociedade  Pré-Rafaelita  (Pre-Raphaelite  Society ou  PRS),  um 

movimento  cujo  princípio  fundador  foi  o  de  romper  com a  tradição  renascentista  nas  artes  

plásticas, especificamente depois de Rafael (por isso o título Pré-Rafaelita), retomando noções das 

artes  medievais.  Apesar  de  ser,  a  princípio,  um movimento  de artistas  plásticos,  tinha como 

membros  muitos escritores, que publicavam poemas e ensaios críticos na revista literária  The 

Germ, editada por William Michael Rossetti. Nomes notáveis incluem seu irmão e sua cunhada, 

Dante Gabriel e Cristina Georgina Rossetti, Algernon de Swinburne (ainda que não publicado em 

The  Germ,  sendo  jovem demais  na  época  de  circulação  da  revista)  e  poetas  menores  como 

Thomas Woolner, Ellen Allyn, Ford Madox Brown, William Morris, etc. Alheios ao movimento, 

mas escrevendo segundo a poética dominante dos tempos, temos Alfred Tennyson, Elizabeth e 
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Robert Browning e Matthew Arnold. Os mais velhos dessa listagem (Tennyson, os Browning) 

têm ainda publicações anteriores à era vitoriana (iniciada em 1837), mas a maioria se encaixa 

nesse  período  de  transição,  entre  a  morte,  literalmente,  do  segundo  momento  romântico,  a  

fundação da PRS e o reinado da rainha Vitória.

Poeticamente,  podemos,  juntamente  com  Bloom  (1992),  identificar  a  posição  desses 

autores como majoritariamente centrada na tardividade, com Shelley e Keats sendo as principais 

influências.  Ao contrário do que fazem com a tradição pós-rafaelita,  não há rompimento,  na 

literatura, com o momento anterior, e o medievalismo buscado na pintura encontra na dicção 

pseudo-medieval  de  Keats  (Steiner,  1975,  p.  8)  um  ponto  de  referência  para  imitação.  Em 

questões de formas, o experimentalismo dos românticos serviu de base para um aperfeiçoamento 

nas mãos dos vitorianos. A terça rima de “The Triumph of  Life” de Shelley serve de inspiração 

para a de “Thamyris Marching” de Browning, e o mesmo poeta chega até a empregar estranhos  

versos de quinze sílabas,  em “A Toccata of  Galuppi's”;  Swinburne inova com a invenção do 

“rondel”, uma adaptação inglesa dos “rondeaux” franceses; Dante Gabriel Rossetti e Elizabeth  

Browning fazem um trabalho estrangeirizante com o soneto que o aproxima do soneto italiano e 

português  (C.f.  “Sonnets  from the  Portuguese”  de E.  Browning);  e,  ainda mais  tardiamente, 

Hopkins, mais do que todos, transformaria sozinho, e de uma maneira única, a metrificação da 

língua inglesa, como demonstrado magistralmente em, para citar um só exemplo, “The Wreck of  

the Deutschland”.

A postura dos vitorianos pode ser resumida, assim, à de um culto ao esteticismo, análogo, 

de alguma forma, ao do parnasianismo francês e brasileiro; não havendo grande ruptura com a  

poética  romântica,  eles  cultivaram  e  deram  continuidade  àquilo  que  os  seus  antecedentes 

desenvolveram. Estando nessa posição de tardividade, cada um tem a sua própria maneira de 

estabelecer uma relação com a tradição; alguns, como Robert Browning e Tennyson, com mais  

sucesso  do  que  outros,  como Rossetti  e  Arnold.  Tennyson,  por  exemplo,  tem uma  relação 

conturbada com Keats, seu principal antecessor, buscando reprimir sua influência (Bloom, 1992, 

p.  150),  e  muitos  de  seus  poemas  se  constroem sobre  essa  tentativa  de  repressão:  isso  fica 

evidente na releitura que o seu “Mariana” faz de “Isabella” e “Ode to a Nightingale”, de Keats 

(ibid,  p. 150), na celebração da tardividade em “The Hesperides” (p. 155), na defesa contra a 

repetição em “Ulysses” (p. 157), no “sofrimento do sobrevivente”, como põe Bloom, expresso 

em “Tithonius”, “Tears, Idle Tears” e “In Memoriam” (p. 159) e, por fim, na manifestação da  

repressão do desejo de destruição de Percival em “Holy Grail”, como uma versão do romantismo 

tardio do herói do alto romantismo, numa tradição que vai de Spenser (“Prothalamium”), Milton 

(“Il  Penseroso”  e  a  figura  de  Satanás  no  Paraíso  Perdido)  a  Keats  (“Endymion”)  e   Shelley 
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(“Alastor”) (pp. 167, 172). Na mesma situação de herói romântico tardio temos o Childe Roland 

de Browning, com a diferença de que esse estabelece com seu antecessor, Shelley, uma relação 

bastante diferente: em vez de reprimir a sua influência, ele a aceita, como aceita a sua tardividade, 

sem sentimentos de ambivalência. Ao contrário de Eliot, que considerava Shelley uma leitura de 

adolescência  (Reiman, 2007, p. 544), Browning amou sua poesia  desde que a conheceu até a  

morte,  como  podemos  observar  em  seu  Essay  on  Shelley.  Andrea  del  Sarto,  do  monólogo 

homônimo de Browning, por exemplo, seria a antítese do idealista de “Alastor”, Prometheus e do 

eu-lírico de “Adonaïs” e representaria, assim, o lume da criatividade apagado (Bloom, 1992, pp.  

189-90), como se apagou o de Wordsworth – ideia que, como vimos, Shelley explorou, e que o 

perseguiu em toda a sua produção madura (ibid, p. 107). Descendendo desse idealista fervoroso, 

esse apagamento jamais lhe foi um problema, como também não foi para Yeats, Thomas Hardy e 

Wallace  Stevens,  todos  descendentes  dessa  mesma  linhagem  poética,  que  se  mantiveram 

produtivos mesmo depois de velhos. E suas vozes, por fim, acabam por se unir com a de seus  

antecessores, o que não ocorre com Arnold e Rossetti, que lamentam a própria tardividade (p.  

174-5).

Uma consequência interessante desse culto dos vitorianos ao trabalho com a forma foi a 

riqueza de traduções que a época gerou. Pound (1968, p. 36) elenca e comenta algumas, as que 

considera mais dignas de elogio, de acordo com sua própria sensibilidade, algo elitista, devemos 

reconhecer:  Swinburne,  por  exemplo,  traduziu  e  adaptou  dos  gregos,  e,  diz,  algo 

hiperbolicamente, que, se há nele algum defeito, deve-se notar que os gregos, exceto Homero, 

eram eles mesmos swinburneanos. O seu Villon também pode “não ser exatamente Villon”, mas 

é “o melhor Swinburne que temos”; as traduções de Rossetti dos italianos (especialmente a Vita 

Nuova  de  Dante)  são  melhores  que  as  produções  originais  do  próprio  Rossetti;  e  Fitzgerald 

produz também belas traduções – que, segundo Chesterton, são obras “boas demais para serem 

boas traduções”. 

É nesse período que se nota, em geral,  uma tendência estrangeirizante na tradução,  no 

modo como a tendência passa a ser traduzir o estrangeiro segundo sua própria forma, dentro da  

medida  das  possibilidades  da  língua.  Assim,  os  sonetos  de  Dante  e  Camões,  traduzidos  por  

Rossetti e Richard Francis Burton, respectivamente, poderiam muito bem ter sido traduzidos na 

forma clássica do soneto shakespeareano, mas eles não o fazem e se esmeram por encontrar as  

rimas  necessárias,  exigência  maior  no  soneto  italiano  do que  no inglês  –  do mesmo modo, 

Burton, num feito louvável, traduz ainda  Os Lusíadas seguindo à risca a forma da oitava rima. 

Burton, no entanto, exagera na exotização ao traduzir as  Arabian Nights, sendo responsável não 

tanto pela  apresentação de uma literatura  –  e,  assim,  uma poética  –  estrangeira  quanto pela 
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estereotipação desses elementos estrangeiros, em concordância com as próprias expectativas da 

época.  Browning,  ao  traduzir  Homero e  Ésquilo,  é  outro  que  exagera  na  estrangeirização  e 

importa para o inglês a sintaxe grega, o que lhe rende críticas de Pound (1968, pp. 267-75) por  

atentar  contra  o  idioma,  uma  vez  que,  ao  contrário  do  grego,  a  sintaxe  inglesa,  privada  de 

inflexões, tem seus limites. De qualquer modo, o esforço é válido como experimento, mesmo que 

falho. 

O leque de possibilidades formais aberto pelos primeiros românticos e continuado pelos 

vitorianos se reflete na disponibilidade de formas aceitáveis com as quais traduzir, o que significa 

que, quando os próprios poetas escrevem em metros e estrofes que vão além dos dominantes, 

frequentemente baseados em formas estrangeiras, eles estão dando abertura para a tradução de 

obras estrangeiras segundo a própria poética e não para a substituição dessa poética por uma 

poética local. Traduzir segundo formas muito mais radicalmente diferentes do que o público em 

geral considera aceitável é uma atividade passível de rejeição, como podemos observar em críticas 

atuais ao verso épico das traduções de Carlos Alberto Nunes – porém, quando os poetas nativos  

já  demonstram a possibilidade e a beleza de se escrever segundo essas formas,  a rejeição,  se 

existente, é certamente menor. Teria Burton se encorajado a traduzir  Os Lusíadas numa métrica 

tão estranha ao inglês como a oitava rima se Byron já não tivesse composto seu Don Juan, Keats, 

“Isabella”, ou Shelley, “The Witch of  Atlas”?

Para o Brasil, no entanto, todos esses nomes se encontram num limbo crítico, semelhante,  

de certo modo, ao dos poetas iluministas. As traduções dos vitorianos se limitam, como identifica 

Milton (2004), ao Pied Piper of  Hamlin de Browning e uma presença mínima em antologias, como 

a  Grandes Poetas da Língua Inglesa do Século XIX, de José Lino Grünewald. Swinburne tem uma 

tradução recente, publicada pela editora Hedra, porém não de sua poesia, mas sim do romance 

erótico Flossie, a Vênus de Quinze Anos, visto que, também de modo semelhante ao século XVIII, a 

prosa romanesca do período, representada principalmente por Dickens e James, teve e ainda tem 

muito reconhecimento. 

Há algo de curioso nessa ausência de traduções, pois,  ao passo que a poesia do século  

XVIII por inteira está mal representada em português, a do século XIX, em contraste, contém 

um pequeno amontoado (“cluster”)  de  poetas  traduzidos  mais  de  uma vez  e  por  diferentes 

tradutores,  e.g.  Blake,  Keats,  Poe,  Dickinson  e  Whitman  (ibid).  Então,  enquanto  a  mudança 

paradigmática do Romantismo pode ser identificada como a razão principal para a nossa cegueira  

em relação à poesia iluminista, nada justifica, a princípio, a mesma situação para os vitorianos,  

para os quais também estamos “word-blind”, nos termos de Steiner. Como quero demonstrar,  

essa situação se relaciona intimamente com o silêncio crítico em relação a Shelley, que mencionei  
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nas discussões preliminares como motivação para a minha empreitada tradutória e que discutirei  

mais adiante. Passarei, agora, a discutir algumas questões sobre essa poética esquecida, a fim de 

levantar  alguns  motivos  para  esse  esquecimento.  Para  tanto,  farei  uso  de  textos  temporal  e 

espacialmente  próximos,  de  Robert  Browning (Essay on  Shelley,  1852),  G.  K.  Chesterton (The 

Victorian Age in Literature, 1913), George Moore (Hail and Farewell, 1911-426) e ensaios críticos de 

T. S. Eliot (1934) e Ezra Pound (1968).

Steiner (1975, pp. 12-5) nos aponta uma pista, ao analisar um dos “Sonnets for Pictures” de 

Rossetti: o poema, escrito sobre a pintura de Ingres, Roger Délivrant Angélique, se constrói somente 

de descrições do quadro, à maneira Pré-Rafaelita de tentar uma comunicação entre as várias artes,  

refletida inclusive no modo como muitos membros da PRS tentaram sua sorte em mais de uma 

arte – e, ironicamente, Chesterton afirma que Rossetti foi notável por não ter tido sucesso em 

nenhuma. Isso também se reflete nos problemas do poema que Steiner analisa, pois, ao mesmo 

tempo em que nada é expressado, a imagem que ele descreve sequer é adequada: “Hell-spurge of  

geomaunt and teraphim”, por exemplo, com suas referências a um campo semântico relativo à terra, 

são palavras pouco apropriadas para se tratar de um monstro marinho e sua grandiloquência 

sugere uma portentosidade ausente na besta particularmente patética encolhida no canto inferior 

direito do quadro. Da mesma forma, a imagem quase botânica  “the spear's lithe stem” sequer se 

aproxima da ênfase dada à lança do cavaleiro, a longa, brilhante e brutal diagonal estrategicamente 

focada no centro do quadro. Segundo Steiner, o que o soneto faz, em vez de tentar expressar 

qualquer sentimento ou pensamento ou reproduzir em palavras as técnicas que Ingres aplicou 

com o pincel,  é  preencher  o espaço vazio com a  musicalidade de uma rajada  de  momentos 

superficialmente poéticos em rápida sucessão. Para nossa visão contemporânea, não passa do 

equivalente literário de uma “bijuteria vazia” (“hollow bauble”).

O curioso é que podemos encontrar em Shelley a paternidade dessa prática, pelo menos de 

modo mais imediato, para os vitorianos. Obviamente ele se insere numa tradição maior, a da 

écfrase, que remonta a Homero, mas acredito que minha interpretação não esteja distante da 

verdade. Um poema inacabado (como indicam as lacunas em mais de um verso) de 1819, “On 

the Medusa of  Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery”, consiste basicamente da mesma 

prática  de  descrição  do  quadro  (que,  mais  tarde,  descobriu-se  ser  de  um  pintor  flamenco 

desconhecido, e não de Leonardo). No entanto, vemos que Shelley não se limita à descrição pura 

e simples: ele comenta e descreve especialmente aquilo que o fascina, que é justamente o misto de 

horror e beleza na imagem sangrenta da cabeça decapitada da Medusa – e o faz no verso italiano 

da oitava rima. Ele não é um espectador passivo, mas um leitor ativo do quadro, que se permite  

26 A obra foi composta nesse período e dividida em 3 partes: Ave, Salve e Vale. As reedições consultadas de 2004 e 
2005, de 3 volumes também, refletem essa divisão.
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ser petrificado pela graça encontrada, inextricável em meio ao horror, em sua interpretação; e,  

como resultado, os versos se alternam entre aquilo que os olhos veem e aquilo que o poeta sente. 

Há um sentido no movimento do poema: ele começa com o centro, aquilo que mais chama a 

atenção, a cabeça decapitada olhando para o céu, para depois explorar a periferia com os animais  

que a cercam (a salamandra e o morcego) e, no final, recuar para uma visão geral. Rossetti, como  

leitor e editor de Shelley, certamente deve ter tido contato com “On the Medusa...”, porém, por  

mais que possa ter se inspirado nele para produzir sua própria écfrase, acaba tendo uma produção 

onde faltam os elementos que dão valor a “On the Medusa...”. Essa é apenas uma das instâncias 

do problema da herança dos românticos aos vitorianos, mas é exemplar por representar o modo 

como essa descendência levou adiante as experimentações do Romantismo sem o seu “espírito”, 

por  assim dizer,  sem aquilo  que  nós  atualmente  vemos  que  somos  capazes  de  apreciar  nos  

românticos.

Obviamente, essa é uma generalização. Rossetti, embora seja um nome famoso, não era um 

poeta  muito  forte,  e  tampouco o  foi  sua  esposa,  apesar  de  ela  ter  sido  um pouco  melhor;  

Swinburne se vê na mesma situação de compositor de sonoridades belas, porém vazias, que tanto 

Eliot27 quanto Pound denunciam (1934, pp. 323-25, & 1968, pp. 292-94); e Matthew Arnold, 

apesar  de  criticar  Keats,  escreve  embaraçosamente  próximo  do  estilo  keatsiano,  sem jamais,  

aparentemente, se libertar do seu estatuto como imitador. Já Browning e Tennyson são nomes à 

parte; e,  como vimos, Bloom (1992) aponta como ambos conseguem se tornar poetas fortes, 

vencendo a influência, respectivamente, de Shelley e Keats, chegando a considerar Tennyson “um 

dos três poetas eróticos mais autênticos de nossa língua” ( ibid, p. 144). Por isso, talvez, o futuro 

reserve-lhes ainda um retorno, já que, como identifica Steiner (1975, p. 15), o interesse por eles 

tem  aumentado  consideravelmente  nos  últimos  tempos.  Mas  isso  não  pode  ser  dito  dos 

vitorianos em geral.

Chesterton identifica  um problema muito curioso  com os  autores  vitorianos,  digno de 

menção aqui.  Segundo ele, recobrando a querela dos antigos e modernos, os vitorianos eram 

anões e gigantes simultaneamente, “gigantes mancos”, andando com uma perna mais curta do 

que a outra, que, “quando mais varrem o céu, condoreiros em sua grandeza, de repente se tornam 

indescritivelmente  diminutos”.  O  significado  dessa  metáfora  é  político:  todos  os  autores 

vitorianos  eram  não  só  homens  ingleses  como  homens  vitorianos antes  de  serem  poetas 

visionários:

27 Ironicamente,  nesse momento,  Eliot chega  a  elogiar  Shelley,  em contraste com Swinburne,  ao dizer,  de um 
poema como “To – (Music when soft voices die)” que ele tem o que Swinburne, seu discípulo, não tem: uma 
beleza de música e de conteúdo, expressada de modo claro e simples, com apenas dois adjetivos.
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“This trend of  the English Romantics to carry out the revolutionary idea 
not savagely in works, but very wildly indeed in words, had several results; the 
most  important  of  which  was  this.  It  started  English  literature  after  the 
Revolution with a sort of  bent towards independence and eccentricity, which in 
the brighter wits became individuality, and in the  duller ones, Individualism. 
English Romantics, English Liberals, were not public men making a republic, 
but poets, each seeing a vision. The lonelier version of  liberty was a sort of  
aristocratic anarchism in Byron and Shelley; but though in Victorian times it 
faded into much milder prejudices and much more bourgeois crotchets, England 
retained from that twist a certain odd separation and privacy28” (Chesterton, 
1913, pp. 21-2).

No final das contas, a morte criativa, a morte em vida, que houve com Wordsworth, foi 

icônica  e  profética  da  morte  criativa  do  romantismo  e  de  sua  transformação  em  política  

reacionária. Mortos precocemente os idealistas, consumindo-se a si mesmos em seu ardor, restava 

uma  versão  meramente  burguesa  e  apagada  da  busca  pela  liberdade,  um  “estranho 

provincialismo” que acometeu os ingleses do período. 

Chesterton  chega  a  listar  os  modos  como  Dickens,  Ruskin,  Browning,  Tennyson, 

Swinburne  e  Arnold  acabaram por  constranger  a  si  mesmos  com afirmações  que  deixavam 

revelar sua ignorância, sendo Swinburne o caso mais chocante:

“We feel it is a disgrace to a man like Swinburne, when he has a Jingo fit 
and calls the Boer children in the concentration camps “Whelps of  treacherous 
dams  whom  none  save  we  have  spared  to  starve  and  slay”:  we  feel  that 
Swinburne,  for  the  first  time,  really  has  become  an  immoral  and  indecent 
writer29” (Chesterton, 1913, p. 159).

Obviamente isso não tem nada a ver com os dotes poéticos de Swinburne por si sós. O que 

ele, como indivíduo, pensava, sentia ou deixava de sentir não se relaciona com a sua capacidade 

de metrificar, rimar e criar imagens. Deixar a moralidade ditar o que lemos, ou não, pode ser um 

caminho perigoso e, como irei discutir a seguir, foi também uma das vias pela qual Shelley foi  

atacado. No entanto, a afirmação de Swinburne nos soa, no mínimo, estranhamente contraditória 

vindo da voz que ditou os versos sentimentais sobre crianças mortas em “A Baby's Epitaph” e “A 

Baby's Death”:

28 “Esta  moda dos românticos ingleses  de  portar  a  ideia  revolucionária  não bravamente  em feitos,  mas muito  
selvagemente, de fato, em palavras, teve vários resultados; o mais importante deles foi este. Ele iniciou a literatura  
inglesa depois da revolução com um tipo de inclinação à independência e excentricidade, que nos gênios mais 
brilhantes se tornou individualidade, e nos mais apagados, Individualismo. Românticos ingleses, liberais ingleses,  
não eram homens públicos fazendo uma república, mas poetas, cada um tendo uma visão. A versão mais solitária 
da liberdade foi um tipo de anarquismo aristocrático em Byron e Shelley, mas embora em tempos vitorianos ele 
tivesse  se  esvanecido em preconceitos  muito mais  brandos  e  semínimas  muito mais  burguesas,  a  Inglaterra  
retinha dessa virada uma certa estranha separação e privacidade.”

29 “Sentimos que é uma desgraça para um homem como Swinburne quando ele tem um acesso de nacionalismo e  
chama as crianças Boer em campos de concentração de “Filhotes de fêmeas pérfidas a quem ninguém senão nós 
poupou da fome e da matança”: sentimos que Swinburne pela primeira vez, realmente se tornou um escritor 
imoral e indecente.”
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The little feet that never trod
Earth, never strayed in field or street,
What hand leads upward back to God
   The little feet?

A rose in June's most honied heat,
When life makes keen the kindling sod,
Was not so soft and warm and sweet.

Their pilgrimage's period
A few swift moons have seen complete
Since mother's hands first clasped and shod
   The little feet.30

(vv. 12-22) 

Fica claro que o Swinburne que se compadece de modo tão sensível pela morte de um 

bebê não é o mesmo Swinburne que se ufana por seu país enquanto escarnece das crianças dos 

boêres em campos de concentração.  Por mais  que seja um lugar-comum da crítica literária  a 

separação do eu-lírico da figura empírica,  esse grau de disparidade não deixa de nos parecer 

levemente ridículo. Devemos sempre tentar entender o ponto de vista de um autor de acordo 

com o seu próprio contexto, do contrário tem-se as conclusões esdrúxulas de que Milton seria 

machista  (ou  feminista,  ambos  os  pontos  já  foram  discutidos),  Shakespeare,  anti-semita,  ou 

Camões,  racista;  aprendemos  com  isso  que  não  é  necessário  concordarmos  sempre  com  a  

ideologia de uma obra (nem forçar a leitura de uma obra para concordar com a nossa ideologia), 

de modo que podemos fruir do Paraíso Perdido de Milton sem sermos protestantes e da Comédia de 

Dante sem sermos católicos (e Shelley, por exemplo, admirava a ambos sendo ateu). O que se  

exige de um autor é, no entanto, sempre um certo grau de compreensão e coerência interna, pois,  

afinal, se esperamos obter do poeta-vate palavras de iluminação, de sabedoria acerca da condição 

humana, esse tipo de situação que vimos com Swinburne e com os outros vitorianos, em que eles 

confessam inconscientemente o “abismo abrupto das coisas de que não sabem” (Chesterton,  

1913, p. 157), faz com que o leitor, especialmente em retrospecto, perca a fé no poeta e na sua 

capacidade de visão. E isso, segundo Chesterton, é uma característica exclusiva dos vitorianos,  

não encontrada em Homero, Virgílio, Chaucer, Shakespeare ou Dryden. A sensação que se tem é  

a de que o esteticismo vitoriano, sua produção de arte pela arte, era senão uma desculpa para 

evitar relacionar literatura e sociedade. 

Poderíamos pensar  na  imagem da torre  de  marfim que,  tipicamente,  usamos a  fim de 

ilustrar a postura perante a sociedade dos poetas do Simbolismo de origem francesa. Esse é, 

30 “Os pezinhos que nunca pisaram / Na terra, nunca se perderam em campo ou rua / Que mãos os levam de volta 
a Deus / Os pezinhos? // Uma rosa no calor melado de Junho / Quando a vida aguça a terra quente / Não era 
tão macia, cálida e doce. // O período de sua peregrinação / Umas poucas luas ligeiras viram completar / Desde 
que as mãos da mãe pela primeira vez seguraram / Os pezinhos.”
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entretanto, completamente outro tipo de relação, que podemos exemplificar muito bem com a 

figura  de Des Esseintes,  protagonista  do romance francês  de 1884,  À Rebours,  de Joris  Karl 

Huysmans. A isolação de Des Esseintes é icônica dessa relação, na medida em que a personagem 

se enfastia com o mundo moderno, onde tanto burgueses quanto proletários demonstram aquilo 

que o ofende como sendo um profundo mau gosto e uma companhia tediosa, e, abandonando 

essa sociedade indesejada,  ele  passa,  então,  ao culto do esteticismo como uma contemplação 

quase religiosa, um meio de salvação. Ou seja, é o esteticismo como reação a uma situação social, 

e, no pessimismo de se reconhecer a própria incapacidade do indivíduo de mudá-la, representa a  

rejeição  a  essa  sociedade  e,  no  final,  à  própria  vida.  O  resultado  é  uma  conclusão 

conscientemente trágica para um esteta como Des Esseintes, e o romance se finda com o modo 

como a sua vida tão dedicada à arte que busca ela própria se tornar uma obra de arte se revela 

danosa  a  sua  saúde  mental  –  um  destino  análogo  ao  da  tartaruga  que  morre  quando  Des 

Esseintes decide cravejá-la de ouro e pedras preciosas a fim de transformá-la em objeto de arte, e  

parecido também com o destino de Dorian Gray, do romance homônimo de Oscar Wilde, escrito 

sob influência  de Huysmans.  O caminho do esteta  simbolista  é um caminho de tragédia,  de 

martírio, um pharmakon, remédio e veneno simultaneamente, e nisso é profundamente romântico, 

como  é  romântica  a  morte  prematura  tanto  dos  românticos  ingleses  como  dos  simbolistas 

franceses. 

Voltando à metáfora da torre de marfim, temos o poeta simbolista, o dândi huysmansiano, 

como alguém que sobe essa torre, esse refúgio localizado “n'importe où hors du monde” (nas palavras 

de  Baudelaire),  buscando  no  sonho,  na  memória,  na  solidão,  no  mal  e  no  grotesco,  na 

excentricidade, na alteração da consciência, ascender e transcender uma realidade com a qual ele 

não se identifica e que o entedia num nível existencial. Em contrapartida, o esteticista vitoriano 

sobe  uma  torre  de  marfim  mundana,  de  endereço  especificamente  londrino,  de  onde  ele 

ocasionalmente desce, segundo sua vontade, para observar e se envolver com um mundo que ele 

aceita  e  tolera,  quando não  aprova  ativamente,  como faz  Swinburne  no  longo  poema “The 

Armada”,  onde  os  níveis  de  ufanismo são  comparáveis  ao de  nosso  hino nacional.  Não há 

rejeição à realidade ou à sociedade, não há tragédia, nem a angústia resultantes dessa rejeição, 

tampouco há uma relação crítica com a sociedade e seu governo. Podemos contrastar  com essa 

postura a intensidade com que os movimentos vanguardistas europeus e o Modernismo, inclusive 

no Brasil, iriam se relacionar com a política e com a sociedade. Bertold Brecht compõe, assim, 

um exemplo formidável, como também o faz Mário de Andrade ao escrever Macunaíma, obra que 

mescla mitopeia com questões de constituição social e racial. Pound, na tradução, é igualmente 

exemplar, ao publicar seu  Homage to Sextus Propercius,  comparando a “imbecilidade inefável do 
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Império Britânico à imbecilidade infinita e inefável do Império Romano” (Pound  apud Milton, 

1956,  p.  97).  Mesmo o  Futurismo de  Marinetti,  que,  infelizmente  acaba  por  se  associar  ao 

fascismo mussolinista, é um exemplo de consciência artístico-política, pelo menos no sentido de  

que é consistente em ideais e atos, por mais que eles, no fim, se revelem reprováveis31. Sob essa 

ótica moderna, o comportamento vitoriano se torna cada vez menos interessante.

Lembramos  que  Chesterton publica  suas  observações  em 1913.  Na  época,  T.  S.  Eliot 

sequer publicara seu  Prufrock,  e um jovem Ezra Pound de 28 anos escrevia  ainda segundo a 

poética  Pré-Rafaelita;  porém fica claro que já  se questionava novamente qual  era o lugar do  

artista. E o movimento modernista, que se via em germe e que os dois, de certo modo, lideraram, 

ao lado de Joyce, Virgina Woolf, cummings, Gertrude Stein, etc, chamou ainda mais atenção para 

essa questão. As mudanças da sociedade, progressivamente mais rápidas, não podiam mais ser 

ignoradas: a burguesia já tinha domínio pleno da economia, enquanto o sangue da nobreza cada 

vez mais se tornava em linfa (para usar uma imagem de Huysmans), as grandes cidades cresciam 

constantemente desde a segunda metade do século XIX e a  Primeira Guerra Mundial  estava 

prestes a irromper e destruir com qualquer sentimento de unidade e otimismo, cujo resultado,  

como sabemos foi, em todos os sentidos, The Waste Land. Assim, é natural que a postura do poeta 

do começo do século XX não pudesse ser igual à do poeta do começo do XIX.

Baudelaire  foi  um dos  primeiros,  senão  o primeiro,  a  perceber  essa  mudança.  Paris  se 

modernizava,  bairros  pobres  inteiros  eram  demolidos  para  dar  lugar  às  arcadas,  centros  de 

passeio para os ociosos, e as ruas se revestiam de macadame e permitiam uma concentração cada 

vez maior de pessoas e cavalos em trânsito, criando a multidão. Sua poesia se adaptou a essa nova 

cidade que se construía diante de seus olhos, por mais que ele próprio jamais tenha conseguido se  

adaptar (Berman, 1982, p. 168). No  Spleen de Paris,  o poema em prosa “Perte d'auréole”, por 

exemplo, e outros das Fleurs du Mal também, como “L'albatros”, tratam exatamente de discutir a 

posição  do  poeta  nesse  novo  mundo,  como  alguém  que  está  numa  posição  dessacralizada,  

despida do ar de espiritualidade pura do romantismo (Berman, 2007, p. 187); sua “inspiração” 

ainda é de origem divina, como podemos observar em “Bénédiction” – onde é “par un décret des 

puissances supremes” que a figura do Poeta (com letra maiúscula) “apparaît en ce monde ennuyé  
32 – no poema em prosa “Les dons de fées” e no pedido final em “A une heure du matin”. A 

altivez  do  poeta,  a  “aristocracia  do  espírito”  do  dândi  não  são  de  origem  terrena,  sempre 

representados como dons de forças de fora do mundo comum, ao passo que o poeta em si é 

humano e, por isso, uma figura passível de ridículo. Talvez por isso, o Modernismo – entre todos 

31 Pound também se alia ao fascismo, embora não seja tão lembrado por isso quanto Marinetti,  e chega até a  
entregar um volume de poemas a Mussolini. 

32 vv. 2 e 1: “por decreto dos poderes supremos”, “aparece neste mundo entendiado”.
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os  poetas  que  escrevem  no  período  de  fin-de-siécle,  entre  todos  os  vitorianos,  bem  como 

simbolistas,  parnasianos  e  românticos  tardios  –  elege  Baudelaire  como  ponto  de  referência, 

consciente ou inconscientemente, juntamente com seus “discípulos” Rimbaud e Mallarmé e o 

surrealismo também elegeria Lautréamont como referência; Verlaine, porém, apesar de ser um 

nome do simbolismo francês tão grande quanto esses, parece ser deixado de lado por quase todos 

os movimentos, possivelmente por sua poética se aproximar bastante do esteticismo parnasianista 

e quase vitoriano, não sendo “moderno” o suficiente. Consequentemente também poucas são as 

traduções  de  Verlaine  disponíveis33 para  o português,  em comparação com a proliferação de 

traduções, especialmente, de Baudelaire e Rimbaud. 

Sendo assim, basta um breve olhar sobre  The Waste Land de Eliot para flagrar os versos 

famosos  de  “Ao leitor”  inseridos  ipsis  litteris,  à  moda  da  colagem eliotiana.  Nas  palavras  do 

próprio ladrão de versos:

“It is not merely in the use of  imagery of  common life, not merely in the 
use of  imagery of  the sordid life of  a great metropolis, but in the elevation of  
such imagery to the first intensity – presenting it  as it  is,  and yet making it  
represent something much more than itself.  – that  Baudelaire has created a 
mode of  release and expression for other men34” (Eliot, 1934, p. 338).

É impossível não ver na poesia de Eliot ou Pound uma tentativa não só de apenas roubar  

os versos de Baudelaire, mas também de obter essa mesma intensidade de representação das 

imagens da grande metrópole, seja em “Prufrock”, seja nos dois versos de “In a Station of  the 

Metro”. No modernismo português, Pessoa, em seu ortônimo, mas especialmente em Álvaro de 

Campos, aprende também muito com Baudelaire. 

E, tanto para Eliot, como para Pessoa, o norte-americano Walt Whitman é outra referência  

que, apesar de seu idealismo e fervor quase românticos, representa uma poética de influência  

duradoura, que, como vemos nos versos abaixo, é subvertida com a ironia da expropriação de  

Álvaro de Campos da anti-filosofia de seu mestre, Alberto Caeiro, e que converte a melancolia de 

um poema como “Opiário” nesse jorro enérgico de otimismo mal-direcionado: 

Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre a mesma,
Que emprega palavrões como palavras usuais,

33 Não que não haja traduções, mas elas são poucas e tendem a selecionar os mesmos, poucos, poemas, como “De  
la musique” e “Le bruit des cabaréts”, não havendo muito mais do que os traduzidos no volume de 1944 de  
Onestaldo de Pennafort, os poemas isolados traduzidos pelos irmãos Campos e as edições de  Guilherme de  
Almeida (Paralelamente a Paul Verlaine e A Voz dos Botequins e Outros Poemas, esta última deste ano).

34 “Não é  meramente  no uso de  imagens da  vida  comum, ou do use  de  imagens  da  vida  sórdida  da  grande 
metrópole, mas na elevação de tais imagens à primeira intensidade – apresentando-as como são, e ainda assim 
fazendo-as representarem algo muito  além de  si  mesmas – que  Baudelaire  criou um modo de  libertação e  
expressão para outros homens.”
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Cujos filhos roubam às portas das mercearias
E cujas filhas aos oito anos – e eu acho isto belo e amo-o! –
Masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada.
A gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa
Por vielas quase irreais de estreiteza e podridão.
Maravilhosamente gente humana que vive como os cães
Que está abaixo de todos os sistemas morais,
Para quem nenhuma religião foi feita,
Nenhuma arte criada,
Nenhuma política destinada para eles!
Como eu vos amo a todos, porque sois assim,
Nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus,
Inatingíveis por todos os progressos,
Fauna maravilhosa do fundo do mar da vida! 

(“Ode Triunfal”, vv. 166-181)

A consequência de tudo isso, de se escolher como base para um nova poética um ou outro  

poeta em detrimento de um terceiro,  é  a continuação (ou descontinuação) canônica (Bloom, 

1994,  p.  572).  Os termos que usei,  de  relação entre  poesia  e  sociedade,  são,  na  verdade,  as  

mesmas coisas de que fala Lefevere (2007, p. 17) com os termos de “poética” e “ideologia”, 

como aspectos reguladores do sistema literário. Cada época tem uma poética e uma ideologia 

dominantes,  que,  segundo  o  autor,  ditam  a  sua  produção  literária  e  a  canonização  ou  o 

esquecimento de autores passados, regulando a sua disponibilidade, de modo que cada época 

reescreve o passado literário segundo seu próprio ponto de vista. Para citar um exemplo pontual, 

Lefevere  (2007,  p.  73)  trata  das  várias  traduções  de  Lysistrata  de  Aristófanes,  de  como  elas 

refletem a  ideologia de suas épocas ao escolherem cada uma um eufemismo para o verso 1119 

(literalmente “Se ele não te der a mão, pegue-o pelo –35”, dita pela imagem alegórica da Paz, 

representada  por  uma  moça  nua).  Do  mesmo  modo  –  mas,  para  Lefevere,  menos 

importantemente – elas também refletem a poética de seu tempo – embora ele não o especifique.  

Podemos imaginar como um tradutor hipotético típico do século XVIII poderia ter traduzido a 

peça em dísticos heroicos,  em oposição aos métodos vários aplicados por Dickinson, Hickie, 

Sutherland, etc.

Sob esse ponto de vista podemos entender aquilo de que tratei em 1.1., pois se cada época 

elege aquilo que lhe interessa, do modo que lhe interessa, seguindo seus próprios padrões para  

julgar o que é interessante, é compreensível que a poesia iluminista não seja exatamente popular  

em nossa  condição  pós-romântica.  Do mesmo modo,  a  nossa  verbicegueira  em relação  aos 

vitorianos decorre em parte do modo como a poesia do modernismo em diante privilegia uma 

relação entre arte e artista e a realidade social e política quase que completamente ausente na 

35 Não que eu queira censurar Aristófanes, mas qual a palavra exata mais apropriada para se traduzir o que é dito 
aqui é todo o ponto da discussão de Lefevere. Basta dizer que se refere, obviamente, ao pênis. 



48

poesia vitoriana. 

A posição de Lefevere é, assim, algo mais cética que a de Bloom, pois admite a falibilidade 

do Cânone como algo que não seria uma ocorrência natural, e sim um construto não somente  

passível de manipulação, mas que  depende dessa manipulação. No entanto, tampouco isso deve 

significar que ele seja artificialmente forjado por completo e de modo malévolo pelos poderes 

dominantes – por mais que os termos que Lefevere empregue, como “sistema” e “manipulação” 

tragam uma conotação emocional certamente negativa, que ele mesmo admite e tenta esclarecer 

ao afirmar que por “sistema” não se refere ao “Sistema”. A arte  kitsch  produzida pelo Terceiro 

Reich,  de  influência  neoclássica  (como era  o  gosto  do  Führer)  e  dada  a  explorar  temas  de 

exortação à cultura, ao solo e ao povo alemães, regulando simultaneamente a ideologia e a poética 

do período, de modo a combater a arte moderna, “degenerada” (Eco, 2007, p. 399), nos mostra 

que acabam por ser pouco frutíferas as tentativas do Estado de controlar ativamente a produção 

artística de seu povo. Finda a ditadura hitlerista, como tendem a findar-se, eventualmente, todas 

as  ditaduras e impérios,  a  arte  produzida por  esses padrões se  tornou desinteressante,  como 

também nos é desinteressante a  exortação swinburneana de sua pátria.  A ideologia  depende,  

claro, da atmosfera social e política da época (o que acaba por limitar a possibilidade de uma  

produção muito  radicalmente  oposta,  pelo  menos enquanto  a  ideologia  dominante  não tiver 

muitos  opositores)36 podendo  ser  ditada  ativamente  pelos  poderes  dominantes;  já  a  poética 

decorre de uma batalha entre escritores e reescritores que trabalham dentro de várias poéticas  

concorrentes,  tanto  diacrônica  quanto  sincronicamente.  Elas  são  variáveis  históricas,  não 

absolutas, mas que se pretendem absolutas e que buscam a superação de poéticas anteriores, bem  

como de poéticas rivais, tentando obter o controle do sistema literário tanto para o momento 

como para o futuro, na visão de Lefevere (2007, p. 63). O exemplo que o autor encontra para  

ilustrar essas batalhas, no entanto, também se dá dentro do campo da ideologia, quando ele cita a  

reescritura, pelo governo nazista, de Goethe e Schiller, a fim de apresentá-los como camaradas de 

Hitler (ibid, p. 64). Por mais que Lefevere (ibid, p. 54) mencione que o cânone traz um modelo de 

obras a ser seguido por futuros escritores,  ele  ainda posiciona a poética como decorrente da 

ideologia37;  como influenciada principalmente por elementos externos à esfera poética (ibid,  p. 

52).  Mas há também a dimensão de auto-referenciação da literatura,  em especial  da poesia38, 

36 Mesmo assim permite ou até mesmo exige a contestação de valores dominantes, como dizem tanto Compagnon 
(2004, p. 21) quanto Lefevere (2007, p. 32)

37 Para  sermos  justos  com  Lefevere,  devemos  lembrar  também  que  fatos  ideológicos  do  mundo  acabam 
invariavelmente e pelo menos à princípio, por preceder questões da poética, como a do lugar do poeta: num 
contexto de corte, como a da poesia palaciana portuguesa da medida velha, a relação entre o rei e o poeta precede 
a prática poética, do mesmo modo como a relação entre os mecenas e os poetas na sociedade romana ou a 
relação entre o poeta da sociedade capitalista e meio editorial.

38 Se essa dimensão suplanta, ou não, a sua dimensão mimética é uma discussão para a qual dificilmente chegaremos 
a um consenso, como nos mostra Compagnon (2004, pp. 69-70). O fato, porém, é que essa dimensão existe e me  
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onde podemos identificar uma cadeia de influência de um autor sobre o outro, tal como descrita 

especialmente por Bloom (2000 & 2002). 

Nos termos de Bloom, um poeta forte (i.e. canônico, sobrevivente) do passado é lido e 

admirado por um aspirante a poeta mais jovem, o “efebo”, que, justamente por sua admiração, 

acaba por ser influenciado, mesmo que inconscientemente; e essa influência se revela na forma 

como tudo o que sua poesia diz parece ter sido dito, de modo muito semelhante, pelo poeta 

anterior. Isso pode ser verificado facilmente analisando-se a produção de poetas menores, cujos 

nomes acabam por mal chegar a nós, uma vez que só o poeta forte é potencialmente canônico.  

Assim, não são só os editores e tradutores que reescrevem poetas antigos – também os poetas  

constroem suas carreiras sobre os poemas de outros poetas. Nas definições de Pound (1991, p.  

39,  1968,  p.  23),  esses  poetas  menores  ocupam  os  lugares  dos  diluidores,  homens  “sem 

qualidades salientes” e escritores de  belles-lettres.  Mesmo poetas maduros deixam para trás suas 

primeiras obras, imaturas, através das quais podemos observar o amadurecimento de sua poética,  

de um começo derivativo e de imitação à fase forte. Tal processo, subdividido em seis momentos 

(denominados, algo poeticamente, Clinamen, Tessera, Kenosis, Askesis, Daemonização e Apophrades), é 

o  que  Bloom (2002)  chama  de  “Angústia  da  Influência”;  que  representa  um papel  vital  na  

dialética  da  renovação  poética,  dada  pelas  batalhas  pelo  controle  do  sistema  descritas  por  

Lefevere. A diferença é que para um, essa batalha é pessoal, e para outro, social-política. Nada  

impede, no entanto, que ambas sejam simultâneas.

O problema principal  da  canonização é  sempre  um problema de  escolha.  Um cânone 

representa uma tradição e compõe uma lista de obras que devemos ler em detrimento de outras  

obras, senão no mínimo pelo fato de que somos mortais e não há tempo ou mundo o bastante 

para se ler tudo que já foi escrito. Logicamente, se há uma seleção, há a necessidade de se escolher 

um critério para essa seleção – ela não pode ser aleatória. O critério a que eventualmente os 

estudiosos ocidentais chegaram foi o de “qualidade”: os clássicos são os clássicos porque são os  

melhores textos, belos, dignos de imitação. O problema que esse critério, no entanto, traz à tona é 

de definição: o que é, afinal, o belo? O que é a qualidade literária? 

Compagnon (2004, pp. 173-6) nos mostra essa discussão em Kant – e mais especificamente 

como  mesmo  Kant  tem  dificuldade  em  chegar  a  uma  conclusão  que  exclua  o  julgamento 

subjetivo – e percebe que não é possível encontrar um critério objetivo que possa ser aplicado  

como uma régua a um texto literário para medir se ele é bom ou não, se merece sobreviver ou 

não. É sobre essa fragilidade da noção de qualidade literária que operam os críticos e acadêmicos 

que favorecem de um certo relativismo estético, que, muito a contragosto de Bloom, reduzem a  

parece estranho subordiná-la completamente à ideologia. A impressão que se tem é menos de que o sistema 
literário é regulado pela ideologia e pela poética e mais pela ideologia ao quadrado.
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literatura a documentos históricos, o cânone a um bando de “homens brancos mortos” a serviço 

dos poderes dominantes,  e,  levados às últimas consequências,  não distinguem Shakespeare de 

Paulo Coelho. Lefevere talvez se insira um pouco nessa posição, relativizando, e muito, a questão 

do valor intrínseco da obra (Lefevere, 2007, pp. 13-4), mas o fato de que, ao longo de todo o 

Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária, ele se foca, em todos os seus exemplos literários, 

sobre textos tipicamente canônicos39 sugere que ele não representa necessariamente um opositor 

às noções de cânone de Bloom, como fazem aqueles que Bloom apelida de membros da “School 

of  Resentment”40.  Tais,  pode-se  argumentar,  seriam  os  dois  pontos  de  vista  mais  extremos 

quanto a essa questão, que há de se manter sem solução. 

Por um lado, é ingênua a crença de que o cânone é infalível – ele falha, sim, e este trabalho  

demonstra isso ao apontar a queda na fama literária de Shelley (hoje poeta canônico) que o levou 

a ser mal representado em traduções para o português até o começo do século XXI –; por outro,  

a completa negação do valor literário leva a uma consequência desconcertante: se em nada uma 

obra supera a outra, não há porque se compor um cânone, e, assim, não há porque se conservar  

uma obra além do momento em que ela tem sucesso em seu próprio tempo. A literatura se torna 

descartável,  pois  os autores do presente  substituem os do passado,  uma vez que nós,  como 

leitores  de  literatura,  só  passamos  pelo  esforço  de  tentar  compreender  uma  língua 

diacronicamente diferente da nossa41,  no contexto de uma sociedade que também não é mais 

igual a nossa, porque sentimos que somos recompensados pela experiência ética e estética que  

uma obra canônica distante de nós nos proporciona. Se assumimos que não há diferença alguma 

entre a experiência ética e estética de um livro atual e a de um livro do século XIX, esse esforço 

se torna dispensável. 

De modo semelhante, esse ponto de vista acaba por abolir a tradução também, porque 

traduzir é escolher e se um autor brasileiro qualquer passa a ser tão bom quanto qualquer autor 

americano, britânico, francês, alemão, russo, etc, escolher um autor estrangeiro para ser lido em 

português pressuporia algum tipo de qualidade ausente nas obras brasileiras. Traduzimos o Dom 

Quixote ou a Comédia porque não escrevemos nem um nem outro, assim como o Os Lusíadas foi 

traduzido para o inglês porque os ingleses também não o escreveram. Os serviços do tradutor se 

tornam desnecessários, no entanto, se todas as obras valem tanto quanto um romance erótico de 

banca de jornal – e, se por acaso uma obra estrangeira chamasse a atenção, nesse contexto, seria  

39 Ou, então, como ele emprega muitos exemplos não-ocidentais, quando não são textos canonizados pela literatura 
norte-americana, são pelo menos canônicos em sua cultura de partida.

40 A School  of  Resentment  é,  resumidamente,  composta  de  estudiosos da  crítica  literária  pela  perspectiva  dos 
estudos afro-americanos,  do feminismo,  do marxismo,  da  Nova História  e  do pós-estruturalismo,  buscando 
canonizar autores pertencentes a minorias.

41 Querendo ou não, não falamos mais igual a Camões, nem a Machado. A mudança da língua é, como sabemos,  
inevitável.



51

mais interessante (e econômico, se pressupormos que esse sistema funcionasse pelas mesmas leis 

de direitos autorais  de hoje)  imitá-la  e copiá-la,  do que traduzi-la42.  O que passaria  a  regular 

unicamente o cânone seria,  então, o dinheiro, de acordo com a busca das editoras pelo lucro 

através dos livros mais populares, e, portanto, rentáveis – uma realidade pouco hipotética e não 

distante da nossa. A ironia disso tudo é que a recusa ativa do valor literário se dá principalmente 

por motivos ideológicos que identificam os formadores do cânone como burgueses poderosos,  

dominantes e opressores, e, no entanto, se levada a cabo, essa mesma recusa deixaria o público à 

mercê dos ditames do lucro... ou seja, de burgueses poderosos, dominantes e opressores. 

Fugindo da besta acabamos por nos esconder dentro de sua garganta.

Uma outra alternativa, um pouco menos apocalíptica, seria a de que as obras, livres do 

julgamento de valor estético, seriam lidas e julgadas de acordo apenas com seu valor ideológico.  

O lado infeliz dessa alternativa é que ela subjuga a literatura a outras áreas, como a filosofia, a 

sociologia, a teologia, na medida em que todas as obras se tornam meros veículos de propaganda. 

A leitura de prosa ou poesia guiada pela ideologia nos leva a ler somente autores com quem 

concordamos: brancos lendo obras de brancos, negros lendo obras de negros, mulheres lendo 

obras de mulheres, democratas lendo obras de democratas, cristão lendo obras de cristãos. Ler 

desse modo que exclui o Outro torna-se uma atividade egoísta e solipsista e, na visão de Bloom, 

(1994, p. 26), “não é sequer ler”. Por isso ele busca na questão da originalidade, em vez da tão  

subjetiva qualidade, o ponto pelo qual um autor pode entrar no cânone. Essa originalidade não se 

mediria, no entanto, pela capacidade de criar coisas novas ex nihilo, mas sim pela capacidade de 

trabalhar sobre o que já existe. O que confirma um gênio é que ele não só é imitado e copiado, 

como leva ainda a imitadores que eventualmente se revelam igualmente geniais. 

Talvez  seja  problemático  observar  essa  lógica  na  prosa,  onde  nos  deparamos  com  o 

problema da paraliteratura – o romance que continua a conquistar leitores muito depois de ter 

tido seu tempo, por mais que, sob uma análise mais meticulosa, revele uma prosa derivativa e/ou 

menos que competente43, que o leva ao escárnio dos acadêmicos mais elitistas – mas, na poesia, a 

lógica da angústia da influência se vê plenamente: ninguém lê maus poetas, i.e. poetas derivativos, 

senão por motivos extraliterários – históricos, ideológicos, sociológicos, idiossincráticos. 

Por isso, acredito que podemos conciliar as opiniões de Bloom e de Lefevere, identificando 

dentro da noção deste de poética a noção daquele de uma dialética da renovação das poéticas pela 

angústia da influência, pelo menos dentro do contexto do cânone ocidental, e especialmente o 

42 E mesmo esse ato representaria um primeiro passo para a formação de um cânone com base em alguma forma 
de qualidade: reconhecer que há uma obra digna de ser imitada.

43 Um excelente exemplo desse tipo de obra é o Conde de Monte Cristo, de Dumas, cujos problemas de prosa Eco 
(2007, pp. 131-145) muito bem expõe e analisa, chegando até a considerar a ideia de melhorá-lo na tradução, mas 
acaba por concluir que mesmo aquilo que identifica como problemas no romance têm um lugar em sua estratégia  
narrativa.
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cânone ocidental pós-romântico.

Dentro dessa dialética, Lefevere afirma que quem lidera as batalhas são os poetas – os 

escritores – mas quem as vence, senão pelo menos por seu volume de presença, são as pessoas 

que  ele  denomina  de  “reescritores”:  (re)editores,  antologistas,  críticos,  parodistas  e,  claro, 

tradutores (Lefevere, 2008, p. 17). Ele não comenta sobre os imitadores, mas eles claramente têm 

um impacto, positivo  e negativo, na manipulação da fama literária dos autores e suas poéticas,  

enquanto são também reescritores, autores postos na condição de tardividade que reelaboram 

formas e temas já explorados. Como quero demonstrar, ao mesmo tempo em que os imitadores 

(poetas imaturos tanto na concepção de Bloom quanto na de Eliot e em consonância com as 

noções  de  Pound)  popularizam,  divulgam,  “diluem”,  o que um poeta  forte  produziu,  eles  o 

desgastam; em contraste, ser reescrito por um poeta que já superou sua Angústia e se tornou um 

poeta maduro significa que sua própria produção será lida sob uma luz nova e ele mesmo será 

renovado (Bloom, 2002, p. 24). E é na relação entre os românticos ingleses de segundo momento  

e os vitorianos, e na ruptura dos modernos (como reescritores em mais de um sentido: poetas, 

tradutores  e  críticos),  que  melhor  podemos  observar  esse  fenômeno,  cujos  resultados  são 

duradouros e palpáveis.

Mas o que quero dizer com “desgastar” um poeta, ou melhor, uma poética? Para explicar 

esse conceito, recorro às palavras de Pound:

“(...) Beauty is a gasp between clichés.
For every 'great age' a few poets have written a few beautiful lines, or 

found a few exquisite melodies, and ten thousand people have copied them, 
until each strand of  music is planed down to a dullness. The Sapphic stanza 
appears  an  exception,  and  yet,  ...Greece  and  Alexandria  may  have  been 
embedded knee-deep in  bad  Sapphics,  and  it  is  easy  to  turn  it  to  ridicule,  
comical, thumping44” (Pound, 1968, pp. 243-4).

A “chatice” (“dullness”) que é trazida pela repetição se relaciona com a apropriação da 

linguagem poética pela linguagem mundana, a linguagem dos clichês. A poesia é o lugar, por 

excelência onde a linguagem busca a purificação da repetição que é a base da linguagem comum; 

por mais que seja uma capacidade, uma potencialidade unicamente humana, o discurso não é uma 

habilidade nata, não nos pertence naturalmente, mas sim é uma capacidade desenvolvida pelo 

contato com a linguagem alheia45, o que é até condizente com algumas teorias atuais de aquisição 

44 “A beleza é um engasgo entre clichés. 
Para  cada  “grande  era”  alguns  poetas  escreveram  alguns  belos  versos,  ou  encontraram  algumas  melodias  
esmeradas, e dez mil pessoas os copiaram, até cada frase musical ser arrasada ao nível da chatice. A estrofe sáfica  
parece ser uma exceção, mas ainda assim, …a Grécia e Alexandria poderiam estar metidas até os joelhos em maus 
sáficos, e é fácil reduzi-lo a uma batida ridícula e cômica.”

45 Podemos associar tudo isso que estou para afirmar com as ideias de Bakhtin (além das de Tezza sobre Bakhtin),  
tais como expostas em Problemas da Poética de Dostoiévski, mas, dentro do escopo desse trabalho, é melhor não me 
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de linguagem. E a poesia, nesse sentido, representaria uma tentativa artística de se desenvolver 

uma fala única, uma voz própria, livre da fala cotidiana ou da fala de um poeta antecessor (daí o 

problema da Angústia da Influência), sendo, por isso, uma arte de linguagem monovocal (Tezza,  

p. 233), onde as características naturalmente dialógicas da linguagem tendem a ser suavizadas ou 

anuladas. A visão dos próprios poetas, especialmente após o Romantismo, sobre a poesia parece 

corroborar essa ideia (Tezza, 2004, pp. 56-81), na medida em que, de um modo ou de outro, ela  

com frequência se reveste de alguma aura metafísica, mística, como recipiente de uma sabedoria  

ancestral, além dos limites da razão – um ponto de vista que a aproxima do gênero do texto 

sagrado,  frequentemente também escrito em versos, como é o caso do Velho Testamento ou do 

Bhagavad Gita. No entanto, se um texto é sagrado, retomando o latim  sacer – significando algo 

abominável, infame, criminoso, que, por isso, não deve ser tocado – a própria leitura de um texto 

representa  a  sua  dessacralização,  pois  o submete  ao julgamento de outra  pessoa,  inclusive  o 

julgamento do ridículo, que pode levar a paródia. Que blasfêmia maior há contra uma religião do 

que uma paródia satírica dos seus textos sagrados, base de sua doutrina? Essa dessacralização não 

pode ser evitada, mas pode ser contida, através de uma iniciação que busca a purificação, de  

modo a induzir no leitor um estado de espírito de respeito e veneração, como ocorria com os 

ritos dos antigos cultos de mistério, e como ainda ocorre com o ato de leitura do Corão, que não  

pode ser feita desrespeitosamente. Assim, o ideal estético para o poeta-vate, buscando evitar essa 

dessacralização, seria que seu texto fosse ilegível, hermético, incompreensível, como são a voz e a 

imagem verdadeiras da divindade para a mente humana; porém, por motivos práticos, deve se 

contentar em ter a fala como a de um oráculo, de certa forma uma tradução da voz da divindade, 

da voz das Musas, limitada pela linguagem humana e sujeita ao julgamento do outro. Ao ser 

incorporada pela  linguagem cotidiana,  a  linguagem poética  passa,  então,  a  perder  a  sua  aura 

mística, purificada e removida do mundo, e entrar para a fala corrente. 

A leitura é o método primário dessa dessacralização e a reescritura – englobando a crítica, a 

tradução, a paródia, a imitação – representaria, nessa ótica, um grau ainda maior de “corrupção”. 

Como lembra Steiner (1975, p. 252), o  Megillah Ta'anith,  datado do primeiro século depois de 

Cristo, relata a crença de que três dias de trevas caíram sobre o mundo quando as escrituras  

foram  traduzidas  para  o  grego.  Por  isso,  a  poesia  depende  de  renovação  constante  para 

sobreviver, precisando ser reescrita por poetas fortes que dão continuidade à cadeia de influência 

literária, cuja leitura lança uma nova luz sobre as produções anteriores e permite manter o que há  

de místico na poesia, enquanto poetas fracos colaboram com essa diluição e dessacralização, ao 

agirem como elementos de divulgação. Eles, ao seu tempo, podem ajudar com a fixação de uma 

valer de ainda outro teórico, sob o risco de utilizá-lo superficialmente ou estender ainda mais o trabalho.
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poética nascente, como fizeram os vários poetas menores que publicaram na revista The Germ, ao 

lado  de  Rossetti  e  Morris,  e  como  também  o  podem  fazer  tradutores,  críticos,  editores, 

antologistas. A insistência, no entanto, de se permanecer escrevendo numa determinada poética 

se revela nociva não só para a poética defendida e praticada como também para a fama literária  

dos próprios poetas líderes dessa poética.

É inevitável que um poeta forte atraia, além de futuros poetas fortes, vários poetas fracos,  

que se prendem a sua poética, seja conscientemente, por acreditarem em sua superioridade em 

comparação a outras poéticas concorrentes, seja inconscientemente, pela incapacidade do poeta  

fraco de superar a sua própria angústia da influência. Os iluministas, especialmente Pope, foram 

grandes produtores de imitações conscientes, tanto dos latinos quanto dos próprios ingleses. Já  

um bom exemplo do segundo tipo de imitação é a poesia de origem francesa de  fin-de-siècle no 

Brasil: os poetas fortes simbolistas escreveram todos durante a segunda metade do século XIX, 

nenhum deles  sequer sobrevivendo a virada do século (Mallarmé, o mais  longevo, falece  em 

1896), mas a sombra de sua poética perdurou durante todo o começo do século XX. Emílio de  

Meneses, por exemplo, escreveu seus poemas não-satíricos numa poética não apenas claramente 

simbolista mas inclusive afrancesada, como denunciam seus sonetos de versos alexandrinos, nas 

duas primeiras décadas do século XX no Brasil. Até a obra imatura de Manuel Bandeira, como 

Cinza  das  Horas,  anterior  a  1918,  quando publica  Carnaval,  revela  o peso dessa  influência.  O 

mesmo ocorre com o parnasianismo, cuja longevidade foi ainda maior, pois até 1918 contava 

ainda com a presença de um grande poeta como Bilac, além de inúmeros poetas menores, como 

Joaquim Osório Duque Estrada, autor do Hino Nacional. E é contra essa permanência de uma 

poética ultrapassada que Bandeira protesta, na Semana de 22, com o poema “Os Sapos”. Todas 

essas  influências  anteriores  chegaram  ao  Brasil  apenas  quando  já  bem  estabelecidas  no 

estrangeiro,  e  uma  simples  comparação  das  datas  de  nascimento  de  nossos  poetas  de  cada 

período com as dos europeus revela essa defasagem, o que põe nossa poesia pré-modernista  

numa situação de tardividade nata. 

É no modernismo brasileiro que enfim nossos poetas alcançam e passam a acompanhar, se  

não liderar46, as tendências do resto do mundo, presumivelmente porque a realidade já não era 

mais condizente com essas poéticas. E o primeiro livro de poemas de um Mário de Andrade 

ainda imaturo, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, ilustra muito bem essa discrepância, ao unir 

um tema ideologicamente moderno, que, muito resumidamente, é o repúdio à Primeira Guerra 

Mundial  e  os  seus  horrores,  a  uma  poética  derivativa  de  romantismo  tardio,  de  imitação,  

46 O nome de Sousândrade acaba por vir à tona quando falamos de vanguarda brasileira, embora à sua época tal  
noção não existisse como conceito – ideia que acabou sendo perpetuada pela sua reescritura crítica nas mãos dos 
irmãos Campos. De qualquer forma, a impressão que se tem ao ler algo como o Guesa, é a de que ele antecipa 
muitas das técnicas poéticas do século XX.
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metrificação exata,  rimas  consistentes,  discursividade clara  e  uma tendência  idealista  que não 

parece  se  harmonizar  com o  assunto  abordado,  de  modo semelhante  a  como a  escolha  de 

palavras  de  Rossetti  não  se  harmoniza  com  o  quadro  que  descreve  no  soneto  supracitado. 

Vejamos alguns versos do poema “Espasmo”, que relata a morte de um soldado presumivelmente 

alemão, ecoando fortemente “Le Dormeur du Val” (“O Adormecido do Vale”) de Rimbaud, 

embora apresentando uma poética de romantismo derivativo, muito menos presente no próprio 

Rimbaud:

E os passarinhos riem desumanos...
Sobem aos ares os primeiros hinos,
num triunfal e transbordante surto;
e em cima dele, com seus pios cristalinos;
libra uma cotovia o vôo curto...

Vai expirar. Já, numa ardência louca,
sente a sede da febre que o acabrunha
Vai expirar... Mas só o estio o testemunha,
e a abelha matinal que lhe zumbe na boca...

(...)

Principiavam ao longe os roncos e os estouros...
Vincou desoladamente a fronte.
Morreu sozinho. Mas o Sol, lá do horizonte,
pôs o espasmo da luz nos seus cabelos louros.

(vv. 36-44; 51-54)

Note como o poeta emprega imagens naturais como uma espécie de consolação para o 

soldado.  Os  passarinhos,  a  cotovia,  o  estio  e  a  abelha  testemunham  sua  morte,  não 

necessariamente como um retrato de isolação, mas como uma forma de comunhão, confirmada, 

no fim, com o Sol lhe trazendo a redenção do espasmo da luz em harmonia com o tom dos  

cabelos. Sua morte, assim, não é tão solitária, pois é acompanhada por uma liturgia da própria  

natureza,  que remonta  a  uma tradição poética longínqua,  vista  até mesmo, por  exemplo,  em 

Milton, quando a própria natureza entra em êxtase cósmico na cena de sexo matrimonial de Adão 

e Eva, bem como padece no momento de suas quedas (Cantos IV e IX, respectivamente). Tal 

descrição se mostra contraproducente para se relatar verdadeiramente o tema abordado, pois não 

se vê no poema tanto horror exatamente (embora se note que o eu-lírico de todos os poemas do 

livro repudie a guerra), quanto uma forma de transcendência. Contraste-se essa estética com a de  

um quadro como Sturmtruppe geht unter Gas vor de Otto Dix, onde o horror da Guerra se reflete na 

sobriedade das cores escuras, na distorção dos traços e na representação dos corpos disformes e 

rostos desumanos em máscaras de gás. É apenas em 1922, quando Mário abandona essa poética  
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datada, que ele consegue se tornar um poeta verdadeiramente moderno. Pois, afinal de contas,  

retomando Maiakóvski, não há, de fato, uma arte revolucionária sem uma forma revolucionária. 

2.2. A manipulação da má fama literária

Mas, afinal de contas, o que isso tem a ver com a fama de Shelley?

Creio  ter  sido  necessária  essa  longa  exposição  acerca  do  Modernismo,  dos  poetas 

vitorianos e do funcionamento das relações entre poetas e reescritores para se compreender o 

que houve com o julgamento de sua obra. Seu nome é grande demais para não ter sido traduzido  

para o português, e Reiman (2007, pp. 439-49), nos dá alguma indicação do porquê, em seu artigo  

intitulado “Shelley's Reputation Before 1960: a Sketch”.

Ele,  mais  do  que  muitos  poetas,  esteve  sempre  à  mercê  de  seus  reescritores,  tendo 

publicado pouco em vida e não tendo sido tão bem recebido quanto Keats  ou Byron. Seus 

primeiros  reescritores foram Leigh Hunt  e Mary  Shelley,  que,  após sua morte,  se puseram a 

reunir, organizar e transcrever os esboços e cadernos do poeta, de modo a poder publicar suas  

obras póstumas em 1824. Depois, o bastão foi passado aos membros do grupo dos Cambridge 

Apostles, como Tennyson e Browning, e, mais tarde ainda, aos poetas da PRS, como os Rossetti,  

grandes leitores e admiradores de Shelley. E, após a morte desses, Thomas Hutchinson, editor da 

Oxford Wordsworth, publica em 1914, uma edição verdadeiramente completa, incluindo material 

jamais publicado anteriormente e as notas de Mary Shelley – por isso, é frequentemente tomado 

como referência, especialmente para republicação online, como fazem tanto o Project Gutenberg 

quanto o site da Biblioteca da Universidade de Adelaide.

Que Shelley foi amplamente lido, adorado e copiado na época vitoriana é fato, estando 

perfeitamente canonizado em 1880 (Reiman, 2007, p. 539). No Essay on Shelley de Browning, em 

especial,  podemos  observar  essa  reverência,  mas,  mais  interessante  do  que  isso,  podemos 

observar ainda o que havia de resistência contra sua poesia. Num argumento que, curiosamente, 

antecipa, pelo menos em parte e na medida do possível da época, noções modernas como as dos  

formalistas russos ou da “morte do autor” de Barthes, Browning defende que a leitura da obra de 

um poeta como Shelley seja feita não exatamente ignorando os aspectos problemáticos da vida 

do autor, mas evitando que esses aspectos sejam tomados como base para o julgamento dessa 

obra. Sobre isso, o trecho a seguir é notável: 

“But in this respect was the experience of  Shelley peculiarly unfortunate 
— that the disbelief  in him as a man, even preceded the disbelief  in him as a  
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writer;  the  mis-construction  of  his  moral  nature  preparing  the  way for  the 
misappreciation of  his intellectual labours47” (Browning, 1903, p. 53).

A preocupação da época, nota-se, é moral. Shelley, por sua vida conturbada, envolvendo 

fugas com mulheres, abandono e suicídio, e pelas convicções políticas e religiosas, deixara um 

gosto amargo no público inglês. Um gosto que se faz ainda mais amargo quando lembramos que 

o período vitoriano foi de um comportamento muito conservador, patriótico e estranhamente 

religioso: às heresias de Blake, ao “satanismo” de Byron, ao ateísmo de Shelley sucederam-se o 

cristianismo devoto e professo de Browning, Rossetti, até do pornográfico Swinburne. Mesmo 

atualmente, cem anos após o fim do período vitoriano, não é preciso muito esforço para imaginar 

que  um  leitor  religioso  médio,  não  acostumado  à  prática  de  leituras  ideologicamente 

contrastantes, dificilmente aceitaria a poesia de um autor de vida e ideias tão “imorais” como 

Shelley.  Para  defendê-lo,  então,  é  justamente  nesse  lado que Browning defende a moralidade 

shelleyana:

“Whatever Shelley was, he was with an admirable sincerity. It was not 
always truth that he thought and spoke; but in the purity of  truth he spoke and 
thought always. Everywhere is apparent his belief  in the existence of  Good, to 
which Evil is an accident; his faithful holding by what he assumed to be the 
former, going everywhere in company with the tenderest pity for those acting 
or suffering on the opposite hypothesis48” (Browning, 1903, p. 58).

E de quem Browning o está defendendo? Não há um nome em especial citado ao longo do 

texto,  mas  parece  claro  que  estas  afirmações  valem como  resposta  a  Matthew  Arnold,  que 

perdera o gosto pela poesia de Shelley após ler sua biografia (Reiman, 2007, p. 540). Arnold 

resenha The Life of  Percy Bysshe Shelley de Edward Dowden concluindo que ele não era um homem 

inteiramente são e tampouco era sua poesia inteiramente sã e que ele é, tanto na poesia, quanto 

na (trajetória de) vida, “um anjo belo e ineficaz, batendo no nada suas asas luminosas em vão”, 

uma imagem que passa a assombrar a reputação de Shelley desde então. A essa ideia do anjo belo 

e ineficaz no nada, soma-se a crítica de Chesterton. Enquanto em The Victorian Age in Literature, 

ele se abstém de comentar extensivamente sobre a qualidade da obra shelleyana, anteriormente 

ele teria dito de sua obra que ela compõe “um grande épico sobre um exemplo inspirador, de  

nada  em  particular,  que  foi  feito  em  lugar  nenhum  em  particular,  em  época  nenhuma  em 

47 “Mas, neste respeito, foi peculiarmente infeliz a experiência de Shelley – que a descrença nele como um homem  
até mesmo precedesse a descrença nele como um escritor; que a má-construção de sua natureza moral preparasse  
o caminho para a má-apreciação de seus labores intelectuais.”

48 “O que quer que Shelley fosse, ele o era com uma sinceridade admirável. Não era sempre na verdade que ele  
pensava e falava; mas na pureza da verdade ele falava e pensava sempre. Em todo lugar é aparente sua crença na  
existência do Bem, para o qual o Mal é um acidente; sua posição fiel ao que ele assumia ser o primeiro, em todo 
lugar em companhia da piedade mais tenra para aqueles agindo ou sofrendo na hipótese oposta.”
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particular”. É contra os dois que um autor chamado Henry Salt, da Shelley Society dos anos 80  

do século XIX, também escreve em defesa do poeta, embora com termos que dificilmente o  

fariam ganhar adeptos entre os ingleses mais conservadores (ibid, p. 541).

Em torno da virada do século, mortos Arnold e Browning, Shelley arrebanharia uma nova 

geração de descendentes, bem como uma nova geração de críticos, no sentido popular, negativo, 

do termo. Bernard Shaw, William Butler Yeats e George Santayana são os nomes mais notáveis  

dentre os shelleyanos, ao passo que os opositores passam a ser Eliot e Pound. A discussão sobre 

sua moralidade, no entanto, se torna progressivamente mais irrelevante, na medida em que sua 

vida e morte se tornam um fato cada vez mais remoto. Browning estava certo: de fato, “o homem 

passa, sua obra permanece”, e o assunto em pauta passa a ser, então, sua obra propriamente dita.

Chamo os autores de shelleyanos, mas entre sua obra há divergência, inclusive sobre qual 

Shelley ler. Na seção 1.3 deste trabalho apresentei a ideia de que Shelley na verdade era três e aqui 

temos alguma evidência a favor dessa interpretação: Yeats, tendo ouvido, presumivelmente do 

próprio  Dowden,  que  a  visão  política  de  Shelley  era  ingênua,  lê  principalmente  o  Shelley 

mitopeico, que se torna uma influência poética pesada (Bloom, 1959, pp. 84, 93, 128 & 1992, pp. 

211-6).  Notavelmente seus poemas mais shelleyanos são, segundo Bloom, o famoso “Sailing to 

Byzantium” e “The Second Coming”,  a  que podemos somar ainda muitos poemas menores, 

como “Meru”: em versos como “Egypt and Greece good-bye, and good-bye, Rome!”  [“Egito e Grécia, 

adeus, e adeus, Roma!”] e “Hermits upon Mount Meru or Everest (…) know / That day brings round the  

night, that before dawn / His  (man's)  glory and his monuments are gone.”  [“Ermitões sobre o Monte 

Meru ou Evereste (…) sabem / Que o dia traz a noite e que antes do alvorecer / Sua glória e  

monumentos se vão.”] não há como não ouvir o eco do irônico “Look on my works, ye Mighty, and  

despair! / Nothing beside remains.” [“Olhai minhas obras, ó, Poderoso, e desesperai-vos! / Nada mais 

permanece.”] de “Ozymandias”. Em contrapartida, Shaw, um autor mais envolvido com questões 

políticas e sociais que Yeats, defende o Shelley de “The Mask of  Anarchy”, muito pouco lido 

durante a era vitoriana, que preferiu o seu lado mais esteticista, especialmente o que identifiquei 

como egótico. O Shelley vitoriano é especialmente o Shelley de “Love's Philosophy” e “One 

word is too often profaned”49 e os vitorianos leram mesmo o seu lado mitopeico através desse 

ponto de vista, dessa chave de leitura. Sobre isso, tratando mais particularmente do poema “The 

Sensitive Plant”, Bloom comenta:

“Sourly enough, the special plea might be made that the Victorian cult, 
botanical and social, of  the Sensitive Plant has done Shelley's poem real harm. 

49 Desse poema, o verso “I can give not what men call love” (“Não posso dar o que os homens chamam de amor”) 
é citado por Machado de Assis em Memorial de Aires. Machado teve acesso a Shelley por ser leitor do inglês, mas é 
difícil dizer se seus leitores entenderam a referência.
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“The  Sensitive  Plant”  is  hardly  a  term of  approbation  when  given  human 
application,  and Shelley scholars have not helped much toward discouraging 
that notorously popular “reading” of  the poem in which Plant equals Shelley50” 
(Bloom, 1959, p. 148).

Ler como um poema egótico um poema mitopeico resultaria, então, nessa associação entre  

Shelley e a planta sensitiva, criando uma imagem estranhamente frágil, afetada e efeminada do 

poeta,  impactando  negativamente  sua  reputação  posterior,  é  claro.  Aqui  podemos  ver  o 

significado das noções de Lefevere sobre poética e ideologia. Shelley, não estando mais vivo, é um 

original a ser perpetuado e reescrito, de acordo com esses dois elementos. Não há tradução, no  

sentido estrito do termo, ao passo que essas operações se dão dentro de uma mesma língua e  

cultura, a britânica, mas devemos lembrar que crítica, reedição e antologização são todas formas 

igualmente  válidas  de  reescritura.  Os  vitorianos  perpetuaram sua  obra  pela  poética,  ou  pelo 

menos um aspecto dela, na medida em que eles mesmos lhe são subordinados, mas a filtraram 

completamente  pela  ideologia51 ,  dando  preferência  aos  poemas  mais  inocentes  e 

estereotipadamente “românticos”. Há exceções, claro, como os membros do movimento Cartista 

(Reiman, 2007, pp. 15 & 541), que, no entanto, foram minoria. Comparando-o com Swinburne, 

considerando que Swinburne é o poeta prototípico do romantismo inglês tardio, é que podemos 

ver essa disparidade de pontos de vista sobre a Inglaterra e, consequentemente, seu governo:

England, queen of  the waves whose green inviolate girdle enrings thee round,
Mother fair as the morning, where is now the place of  thy foemen found?
Still the sea that salutes us free proclaims them stricken, acclaims thee crowned.52

(“The Armada”, vv. 328-330, Swinburne)

With plough and spade, and hoe and loom,
Trace your grave, and build your tomb,
And weave your winding-sheet, till fair
England be your sepulchre.53

(“Song to the Men of  England”, vv. 29-32, Shelley)

Para um, mãe e rainha, para outro, sepulcro. Na medida em que a poesia romântica é uma 

50 “Amargamente, a menção especial poderia ser feita de que o culto vitoriano, botânico e social, da Sensitiva fez um 
mal  real  ao  poema  de  Shelley.  “The  Sensitive  Plant”  dificilmente  é  um termo  de  aprovação  quando dado 
aplicação humana, e estudiosos de Shelley não ajudaram desencorajar a “leitura” notoriamente popular do poema  
em que a Planta é igual a Shelley.”

51 Moore (2005b, p. 88), por exemplo, nota que, quando ele era criança (entre os anos 50 e 60 do século XIX), Laon 
and Cythna ou The Revolt of  Islam, polêmico tanto por tematizar o amor entre irmão e irmã e pelas questões de 
revolução política, não estava em circulação.

52 “Inglaterra, rainha das ondas, que um robe verde inviolável cinge / Mãe bela como a manhã, onde se encontra 
agora o lugar de teus inimigos? / Ainda o mar que nos saúda, livres, os proclama afligidos, e te aclama coroada.”

53 “Com seu arado e pá, e enxada e tear / Traça sua sepultura e constrói sua tumba, / E tece seu sudário, até a  
bela / Inglaterra ser seu sepulcro.”
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poesia  de  descontentamento,  como  apontamos  na  seção  1.1,  a  poesia  vitoriana  foi  menos 

romântica,  por  ter  se  mostrado  conformada  e  contente,  a  não  ser  meta-poeticamente,  na 

ponderação  da  própria  tardividade  (terreno  onde  Browning  e  Tennyson  se  revelam 

verdadeiramente grandes). Desse modo, pode-se afirmar que o Shelley que Yeats e Shaw leram 

não era o mesmo Shelley de Rossetti e Swinburne. A leitura de Santayana parece ser próxima da  

dos  vitorianos,  ao  chamá-lo  de  um  sonhador,  (semelhante  a)  “uma  criança”  e  uma  “alma 

platônica caída do Empíreo”, e a seu tempo representa uma defesa contraproducente, já que, 

como diz Reiman:

“After the horrors of  the First World War, ineffectual angels, Platonic 
souls just fallen from the Empyrean, and even playful and childlike innocents 
were no longer deemed admirable guides for human action, whether personal 
or social”54 (Reiman, 2007, p. 543).

E, de fato, a Primeira Guerra foi um fator crucial para diminuir a apreciação pelo poeta, ao  

passo que foi grande elemento e estopim do Modernismo, se podemos afirmar que houve  um 

grande estopim. Em anos anteriores a 1914, quando ela começa, a fama de Shelley não parecia 

estar em baixa ainda. Novamente, os seguintes trechos contendo observações de Moore, feitas 

entre 1911 e 191455, nos fornecem alguma luz. 

“That is why, perhaps, Shelley's Hymn of  Pan is for you the most beautiful 
lyric in the world. Do say it again—Sileni and Fauns and that lovely line ending 
moist  river  lawns.  One sees  it  all—something about Tempe outgrowing the 
light of  the dying day. Say it all over again”56 (Moore, 2005a57, p. 360).

“We discussed for a while the interesting question whether the merits of  
books are  permanent  or  temporary.  Byron's  poetry  conquered  Europe,  and 
today everybody knows it to be doggerel”58 (ibidem, 2005b, p. 16).

“And while Byron and Newman turn to dust Shakespeare is becoming 
eternal”59 (ibidem, 2005b, p. 55).

54 “Após os horrores da Primeira Guerra Mundial, anjos ineficazes, almas platônicas recém caídas do Empíreo, e até  
mesmo inocentes brincalhões e juvenis não eram mais tidos como guias admiráveis para ações humanas, fossem 
pessoais ou sociais.”

55 Hail and Farewell é uma obra curiosíssima: trata-se um relato autobiográfico (algo como umas  memoirs), sobre a 
vida literária da Irlanda no final do século XIX e começo do XX.  Aparecem nele, como personagens, nomes 
como Gogerty (mais conhecido pelo nome que Joyce lhe deu: “Buck Mulligan”), George Russel, Yeats, Villiers,  
Mallarmé.

56 “Por isso, talvez, que o Hino de Pã de Shelley é para você o poema lírico mais belo do mundo. Diga de novo – os  
sileni  e  faunos e o verso  adorável  acabando em úmidos prados do rio.  Vê-se  tudo – algo sobre  o Tempe 
excedendo a luz do dia moribundo. Diga tudo isso de novo.”

57 Dito não por, mas para Moore, no contexto desse diálogo no livro.
58 “Discutimos por um tempo a questão interessante de os méritos dos livros serem permanentes ou temporários. 

A poesia de Byron conquistou a Europa, e hoje todos sabem ser baboseira.”
59 “E enquanto Byron e Newman viram pó, Shakespeare se torna eterno.”
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A esses trechos podemos incluir ainda “Shelley's poetry was unquestionable” do trecho que 

citei  em 1.3.  De fato,  o nome de Shelley é trazido à tona múltiplas vezes ao longo do livro 

(excluindo repetições de seu nome muito próximas, conto 13 menções), ao passo que Byron tem 

9 (em geral negativas, como podemos ver) e Keats, apenas 2. Lembramos que Moore era irlandês 

e frequentava o círculo literário de Yeats, bem como de outras figuras conhecidas como John 

Eglinton e George Russell (“A.E.”)60, antes de chegarmos a uma conclusão. Podemos ver, sim, 

que  Shelley  ainda  não tivera  sua  queda de  popularidade,  enquanto  Byron já  era  visto  como 

“baboseira” (“doggerel”). Em alguma medida imaginamos que isso seja representativo da fama de 

ambos no restante do território britânico, mas é possível que tenha havido algum atraso para a  

queda de Shelley na Irlanda. Já sobre a fama de Keats ou Byron não posso especular, apenas 

apontar que Byron foi a única presença desses românticos ingleses entre os nossos poetas, ainda  

que por via francesa. Castro Alves, em seu  Espumas Flutuantes, chega até a traduzir um poema 

dele, não sei se do inglês ou do francês. Só é importante notar que o Byron que nossos poetas 

leram foi um Byron como o Shelley dos vitorianos: sentimental, gótico, egótico, em harmonia 

com a poesia de Musset e Lamartine. Isso também contribuiu para que Byron sofresse com o  

preconceito poético de “autor piegas”, como confessa Augusto de Campos. Byron, no entanto,  

ao contrário de Shelley,  foi,  pelo menos em um de seus aspectos,  representado em território  

brasileiro,  por  ter  agradado aos franceses que ditavam os gostos literários por  aqui  ainda no 

século XIX.

Retorno, agora, à citação de Reiman e ao momento de fundação do Modernismo: como 

disse, Eliot e Pound formam a posição moderna de negação de Shelley. Eliot, nos ensaios em 

Selected Essays, mantém uma posição ambivalente, sem atacar abertamente, mas sem tecer grandes 

elogios, a não ser ao compará-lo favoravelmente com Swinburne. É mais tarde, em 1931, que ele 

declara, durante as palestras Charles Eliot Norton, que Shelley lhe foi somente uma leitura de 

adolescência e que, já com mais idade, acha suas ideias “repelentes” e a dificuldade de se separar 

Shelley de suas ideias faz com que seja difícil apreciá-lo (Reiman, 2007, p. 544).

Pound, como um todo, mantém a ambivalência  em relação a Shelley.  Ele não o ataca, 

exceto ao tratar de “The Sensitive Plant”, que ele tem como um poema “podre” (1968, pp. 51 & 

305), por questões puramente estilísticas; mas ele elogia o quinto ato de “The Cenci”. Pound, no 

entanto, ataca abertamente, e em mais de uma ocasião, a sua ascendência poética, John Milton,  

sem desperdiçar uma única chance de reclamar da sintaxe miltoniana e sua poética no geral.  

Quanto  aos  descendentes  de  Shelley,  vemos  alguma ambivalência  também,  especialmente  no 

60 Interessante lembrar que ambos são personagens presentes no capítulo X (Cila e Caríbde) de  Ulisses de James 
Joyce.  Também é curioso que, só nesse capítulo, o nome de Shelley apareça duas vezes, mantendo-se ausente no  
restante do romance. É de se imaginar que o nome tivesse ainda bastante força na Irlanda, talvez por causa de  
Yeats.
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artigo sobre Swinburne (1968, pp. 290-4), mas a impressão geral é a de uma crítica negativa. Na 

medida em que um poeta é canonicamente relevante pela sua cadeia de influência, o que ocorre  

quando cortamos tanto a força daqueles que foram influenciados por ele quanto a daqueles que o 

influenciaram? Para Shelley, localizado entre Milton e Browning e companhia, isso representou 

uma fragilização de sua posição canônica.

Mas, como já mencionei no final da seção 1.3., por vezes um reescritor tem um objetivo 

poético e devemos lembrar também que tal era a posição de Pound. Ele buscava desenvolver e 

estabelecer uma poética nova e não havia lugar nela para o pentâmetro jâmbico padrão, como nos 

diz o verso dos Cantos “To break the pentameter, that was the first heave” (“Quebrar o pentâmetro, esse foi o  

primeiro golpe”);  tampouco havia lugar para sintaxes subordinadas a línguas clássicas, como nos 

mostram suas críticas às traduções de Browning e à produção de Milton. Browning traduziu, do  

grego,  Sófocles  e Homero aplicando inversões sintáticas que beiravam a agramaticalidade em 

inglês, onde não há declinações para permitir a interpretação adequada das palavras em qualquer  

posição da sentença;  e  Milton,  latinista,  fez  o mesmo em todo o  Paraíso  Perdido –  “Him who 

desobeys,  me  desobeys”  (“Aquele  que  desobedece,  a  mim desobedece”).  Presumivelmente,  essa  crítica  de 

Pound não se deu tanto por algum tipo de purismo em relação à língua inglesa, ou a uma poética 

tipicamente inglesa, quanto por uma necessidade de um verso moderno, que não poderia ser 

imitado de uma poética antiga ou antiquada. Isso não implica não ler os antigos, ou destruí-los,  

como pregava o Futurismo61, mas sim lê-los através dessa poética nova – e é isso que Pound faz 

ao traduzir,  por  exemplo,  Propércio,  exemplo  que já  mencionei  anteriormente.  Tratarei  mais 

sobre a natureza dessas traduções na seção 2.4.

Buscando,  então,  uma  poética  moderna,  nova,  Pound  e  Eliot  procuram  eleger  novos 

ascendentes para sua cadeia canônica. Os exemplos mais claros disso foram os metafísicos, como 

John Donne e Andrew Marvell, que até então estariam esquecidos e de que Eliot, mais do que 

Pound, trata em seus ensaios62 e em sua produção em geral. Mas há outros, fora da língua inglesa,  

que  Pound,  como  tradutor,  elege  como  referência  de  poetas  inventores  e  inovadores.  Sua 

preocupação, diz, não era tanto com meramente “bons poetas”, poetas que agradassem o seu 

gosto pessoal,  mas com poetas que tivessem real e objetivamente  inventado algo na linguagem 

poética. Nomes que todo leitor, especialmente leitores que se pretendem autores, ele argumenta, 

deveria conhecer, como um pintor conhece sua paleta (Pound, 1968, pp. 215-17). Em ordem 

cronológica, ele elenca: Homero, Safo, Íbico, Teócrito e Catulo, na Antiguidade; entre o período 

medieval  e Renascença,  temos os provençais,  como, por exemplo,  Arnaut Daniel,  Bertran de 

61 Nas palavras  de Pound:  “There's  nothing like  futurist  abolicionism in this  brief  article.”  (“Não há  nada  de 
parecido com o abolicionismo futurista neste breve artigo”) (1968, p. 216)

62 Cf. “The Metaphysical Poets” (1921) e “Andrew Marvell” (1921) in: Eliot, 1934, pp. 281-304.
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Born, e trovadores como Vidal e Marueil, além de poemas de Guido, Will Vesper, Walter von der 

Vogelweide. A essa lista somamos o autor do Poema del Cid, Dante e poemas anglo-saxões como 

The Wanderer e The Sea-farer. Do período moderno em diante, Pound cita, com exceção de Heine, 

do alemão, quase que exclusivamente franceses, Villon, Gautier, Corbière – dos outros, não há 

“nada  que  não  se  possa  aprender  com  prosadores”:  Voltarie,  Flaubert,  Stendhal.  O  seu 

posicionamento é claramente iconoclasta e, com frequência, provocador, mas não podemos dizer 

que,  em  maior  ou  menor  grau,  não  foram  fortuitos  os  esforços  de  Pound  e  Eliot  para  a 

composição  da  almejada  poética  nova  e  para  uma  certa  reconstrução  canônica:  é  estranho 

imaginar que um poeta como John Donne, hoje tão reconhecido, pudesse estar na época em 

quase completa obscuridade. Isso, no entanto, foi nocivo para toda a linhagem miltoniana.

Para completar o quadro, poetas menores ainda escreviam no começo do século seguindo – 

desgastando – a poética shelleyana. Críticos, chocados com as experimentações de Eliot e Joyce,  

citavam, em contraposição, como ideal a “beleza” de versos de Shelley, bem como de Swinburne 

e Tennyson (Reiman, 2007, p. 543). Assim, a recusa à poética de Shelley, ou melhor, à poética de 

Shelley tal como reescrita pelos vitorianos e seus imitadores, passou a ser dupla, tanto pela crítica  

quanto pela produção original dos poetas modernos. 

Quando a poética modernista vence o momento de épater la bourgeoisie e se estabelece como 

uma poética dominante, quem sofre são Milton e seus descendentes. O golpe de misericórdia 

para a fama de Shelley vem, então, com a escola americana da Nova Crítica. Sendo, política e 

socialmente, conservadores, eles o atacam pelo lado ideológico (ibid, p. 544), ao mesmo tempo 

em que se valem de poemas individuais, fora de contexto, para atacá-lo poeticamente. Reiman (p. 

466, n.1) demonstra isso com o poema “The Indian Girl's Song”, que já teve múltiplos títulos,  

como “Song, Written for an Indian Air”, “Lines to an Indian Air” e “The Indian Serenade”. O 

maior problema para a interpretação desse poema é de natureza filológica, pois seu título correto, 

o primeiro, havia sido perdido em meio às suas inúmeras republicações, e indica que era um 

poema dramático. Ou seja, a voz que o recitava não era a voz do poeta em si (ou de seu eu-lírico),  

mas de um personagem, uma menina indiana cantando para e/ou sobre seu amante, dentro do 

contexto  do enredo de  uma peça  jamais  completada.  Lendo  o  poema daquele  outro  modo, 

ignorando essa característica, seja por desinformação filológica, seja de fato por desinteresse por 

em Shelley,  os  críticos  da  Nova  Crítica  o  consideraram um poema  sentimental,  o  “lamento 

pessoal de um poeta efeminado” e base para um ataque à obra Shelley como um todo. 

A situação chegou a um ponto tão extremo que um professor francês chamado Henri  

Peyre, que havia escrito sua tese com o título Shelley et la France, foi aconselhado a não falar sobre 

o poeta na entrevista para a posição de professor em Yale; e muitos outros que haviam estudado 
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Shelley  deixavam de  fazê-lo  sob  o  medo  de  preconceito  acadêmico (Reiman,  2007,  p.  546). 

Durante o final da década de 10 até o final da década de 50, Shelley estava morto, para a crítica, 

para outros poetas e para a academia. E consequentemente, para o público e para os tradutores.

É só na década de 60 do século XX que Shelley parece voltar à vida. E Reiman (2007, p. 

547) faz uma longa lista de nomes de acadêmicos que colaboraram para esse retorno: Carl H.  

Graba,  Frederick  L.  Jones,  Carlos  Baker,  Kenneth  Neil  Cameron,  C.  E.  Pulas,  James  A.  

Notopoulos,  Ellsworth  Barnard,  Lawrence  John  Zillman,  Earl  W.  Wasserman  (que  defende 

Shelley a partir do mesmo método crítico pelo qual a Nova Crítica o atacara) e, por fim, Frederick 

A. Pottle e seus alunos Charles H. Taylor Jr. e Harold Bloom. Desse modo, Shelley volta a ter  

estima, pelo menos na academia, e sua obra perde seus estigmas morais e estéticos. O trabalho de 

todos esses críticos fornece uma nova chave de leitura para se ler a obra shelleyana, do mesmo 

modo como o trabalho de um poeta forte o faria, e é a isso que Bloom se refere quando afirma 

que também busca ser um crítico forte – e é o que Eliot (1934, p. 292) aponta como sendo o 

trabalho do crítico63.  Pontualmente,  por exemplo,  com Bloom temos a noção de um Shelley 

mitopeico, que havia sido explorada por Yeats, porém não tão profundamente, e que revela um 

Shelley diferente do egótico lido pelos vitorianos e repudiado pelos modernos. E isso convida a 

uma nova leitura do autor, e, assim, a uma nova reedição desses poemas mitopeicos. O fato de a  

reedição crítica de Reiman, de 2007, utilizar o termo “mythopoeic”, em mais de um momento,  

para descrever um ou outro poema, mostra que a posição de Bloom foi frutífera, na medida em 

que teve aceitação. 

É difícil, no entanto, dizer com certeza qual o impacto que a academia teve sobre o público  

em geral da época. A reescritura é um trabalho que repousa sobre muitas mãos, e é difícil que um  

crítico, sozinho, possa mudar o que se pensa sobre um autor. Mesmo um crítico como Pound cita 

e elogia muitos nomes que acabaram não sendo recanonizados – como Crabbe, que mencionei ao 

lado dos outros nomes do século XVIII na seção 1.1. O que decide em que medida uma tentativa 

de manipulação estética tem ou não fruto acaba por ser o próprio  zeitgeist,  e a época em que 

Pound e Eliot escreveram foi muito diferente dos anos 60. No aspecto histórico, podemos até 

mesmo ver nos movimentos hippie e de contracultura um território fértil para o retorno de poetas 

controversos. Jim Morrison, por exemplo, apesar de seus dotes poéticos serem discutíveis, foi  

leitor de Blake, de Rimbaud e dos poetas beats; e hoje, convenientemente, temos uma edição da 

L&PM Pocket desses autores sob o título de  Rebeldes Malditos.  A inclusão do lado político de 

Shelley num volume como esse certamente não seria de se causar estranheza. De qualquer modo, 

o que quer que Pound e Eliot  tenham feito para moldar a poética de seu tempo, aquilo fez 

63 “To bring the poet back to life – the great, the perennial, task of  criticism” (“Trazer o poeta de volta à vida – a  
grande, a perene tarefa da crítica”).
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sentido  para  o  seu  tempo,  e  a  necessidade  de  renovação estética  da  literatura  fez  com que  as 

gerações seguintes precisassem se haver com o peso de suas influências. Eliot parece ciente disso 

como reescritor de Pound, ao organizar o volume do qual cito Pound, lembrando no prefácio que 

é necessário se considerar os pronunciamentos literários de Pound à luz das circunstâncias sob as 

quais eles foram escritos (1968, p. xii), e que ele pode parecer ter exagerado o valor de alguns  

princípios, ou autores, e depreciado outros injustamente.

Agora, em retrospecto, talvez as noções de lugar da poesia e do poeta de Pound e Shelley 

não sejam assim tão incompatíveis, nem o Romantismo tão incompatível com o Modernismo. 

Shelley fala do poeta como “legislador não-reconhecido do mundo”, Pound, fala em uma “antena 

da raça”. A diferença entre as duas noções é pequena: a de Shelley põe o poeta como causador  

das  mudanças  que  o  mundo  sofre,  a  de  Pound,  como  quem  as  percebe,  não  tendo 

necessariamente parte naquilo que acontece de fato64. Considerando, novamente, o contexto da 

Primeira Guerra Mundial, isso é compreensível; poeta algum, com exceção talvez dos futuristas, 

gostaria de ter parte na responsabilidade de um evento desses. Ambos têm sua porção de razão: o  

poeta é quem é sensível às mudanças do mundo, vate, poeta-profeta, ao mesmo tempo em que 

sua obra é capaz de criar esse futuro, se não socialmente, como desejava o revolucionário idealista  

em Shelley, pelo menos culturalmente. 

Se retomamos a noção de Mannheim (apud Bosi, 1994) de que o Romantismo é a poesia 

dos descontentes, o Modernismo e o Romantismo têm muito em comum. Se retomamos ainda 

alguns  aspectos  de  forma,  de  construção textual,  como a  maneira  com que se  dá  o uso de 

imagens e o gosto pela irregularidade, também. Nesses quesitos, o Modernismo não é tanto uma 

ruptura com o próprio Romantismo, em espírito, quanto uma ruptura com a manifestação formal 

que  esse  Romantismo  havia  encontrado  na  poesia  vitoriana,  em  contraste  com  a  forma 

encontrada na poesia francesa, que, como vimos, herdava ainda muito do Romantismo.

No entanto,  se  em 1960,  Shelley  voltava  à  cena no exterior,  no  Brasil  ele  permanecia  

esquecido.  Talvez eu esteja  atribuindo muita força a um pequeno grupo de reescritores,  mas 

podemos observar nos esforços de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari um possível  

motivo para isso. Os três, como Pound, tinham um compromisso com o desenvolvimento de 

uma poética nova, e, para isso, era necessário também reconstruir um cânone. Para a poética da  

Poesia Concreta, esse cânone se constitui, a princípio, de Pound, Joyce, cummings e Mallarmé 65 – 

e, não surpreendentemente, tais autores foram os que tiveram prioridade em serem traduzidos 

64 Lembramos, no entanto, que o primeiro passo para se causar uma mudança na realidade é a percepção de que 
algo precisa ser mudado na realidade, que é o trabalho da “antena da raça”. Como disse ao mencionar o lado 
político de Homage to Sextus Propertius, é notável em Pound este desejo de alterar a realidade.

65 Claro que outros nomes foram inclusos mais tarde, como já falei em 1.3., mas esse parece ser o básico, como 
expresso na Teoria da Poesia Concreta.
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pelo grupo. 

Novamente, põe-se em questão o ato da seleção. Canonizar é selecionar; traduzir também é 

selecionar – logo ambos os atos se relacionam. E, como em toda seleção, aquilo que se favorece 

deixa transparecer aquilo que não se favorece. Retornando ao texto introdutório de Augusto de 

Campos a sua recente tradução de Keats e Byron, ele próprio assume (2009, pp. 10-2) que, para a  

renovação da poesia da década de 50, foi necessário cometer “erros certos”, suprimir o desejo de  

reescrever  poetas  admirados  em prol  de  um grupo  de  poetas  verdadeiramente  inventores  e 

desconhecidos no Brasil.  Isso, obviamente, significou deixar de lado os românticos, em geral, 

como Byron e Keats (que dirá alguém mal-falado como Shelley!). No entanto, como diz o autor, 

“uma das poucas vantagens da longevidade é a de poder reconfigurar conceitos e preconceitos”. 

Seu ponto de vista foi, de muitos modos, o mesmo de Pound e alguns dos autores que os  

irmãos Campos traduzem são autores que ele favorece, como Arnaut Daniel, ou John Donne. É 

natural que esse período, de 1950 até recentemente, não fosse, então, favorável à tradução de 

Shelley. Milton (2004) aponta até mesmo para uma falta de traduções de Byron (com exceção 

unicamente  de  Beppo),  ao  passo  que  ao  menos  polêmico  Keats  se  permitem  traduções  e 

retraduções. Mesmo a obra de outros tradutores confirma que havia um cânone que, influenciado 

ou não pelo peso crítico dos irmãos Campos, representava um corpus de obras de maior urgência 

de tradução. Ivan Junqueira, por exemplo, traduz uma antologia de T. S. Eliot e As Flores do Mal 

de Baudelaire, e José Lino Grünewald traduz inteiros os colossais Cantos de Pound. 

Mais do que com os irmãos Campos, aliás, o trabalho de Grünewald denuncia seu próprio 

projeto,  não  necessariamente  declarado,  de  tradução,  ou  pelo  menos  seus  próprios  gostos  e 

preconceitos.  Como disse,  na introdução,  uma das poucas traduções de Shelley anteriores ao 

século XXI era dele. Na antologia  Grandes Poetas  da Língua Inglesa do Século  XIX,  temos “The 

waning moon”, o fragmento “To the Moon”, “Love's Philosophy”, “Music, when soft voices die” 

e  “A widow bird  sate  mourning  for  her  love”,  totalizando 46  versos,  que  é  mais  do  que  é 

concedido à Arnold e o mesmo que se dedica aos Rossetti, mas bem menos do que os 104 versos 

que ele traduz de Keats. Mais problemática do que uma mera questão de quantidade é a questão 

da  qualidade  dessas  traduções.  Sem querer  discutir  os  méritos  tradutórios  de  Grünewald,  a 

impressão que se tem do seu trabalho com Shelley é a de que o autor sequer tentou:

As fontes mesclam-se com o rio
E os rios com o Mar
Ventos do Céu em mútuo rodopio
Em doce emocionar;
Nada no mundo é singular;
Tudo, da lei divina sob abrigo,

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean,
The winds of  Heaven mix for ever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
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Num espírito se acha no mesclar,
Por que não eu contigo? —

Mirem montanhas a beijar o Céu
E as ondas a se abraçar;
Qualquer flor-irmã estaria ao léu
Se seu irmão fosse desprezar;
E a luz do sol vem a terra abraçar
E os raios de luar osculam o mar
De que vale esse puro laborar
Se você não me beijar?

In one spirit meet and mingle.
Why not I with thine?—

See the mountains kiss high Heaven
And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
If  it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What is all this sweet work worth
If  thou kiss not me?

A maioria dos outros poetas na antologia tem direito a pelo menos um soneto ou poema 

mais longo, mais trabalhoso; dentre a poesia selecionada de Shelley, este é o poema mais longo.

Difícil  justificar  a  escolha  da  torrente  de  rimas  em  “–ar”.  O  esquema  de  rimas 

ABABCDCD EFEFGHGH do original é substituído por um bizarro ABABBCBC DBDBBBBB. 

Poderíamos crer ser  compreensível  o uso e  abuso de uma rima tão pobre,  fácil  e  numerosa 

quanto essa se se tratasse de uma poema como os versos escritos sobre Napoleão, sustentado 

sobre apenas três sons de rima, difíceis de se encontrar na quantidade necessária – mas não é o 

caso. O resultado é um visível empobrecimento sonoro do poema, pois há apenas quatro sons 

onde havia oito e a repetição de “ar” remete à produção do poeta juvenil e inábil, permanecendo  

essa impressão estranha de que o tradutor não estava se dedicando muito a ele, o que é ainda 

mais reforçado quando lembramos que Grünewald se dedicou à tarefa bem mais dispendiosa 

(embora  similarmente mal-acabada) que foi  traduzir  os  Cantos.  É como se suas traduções de 

Shelley estivessem lá por mera obrigação, por constar numa antologia de poetas de língua inglesa 

do XIX, ocupando espaço entre a seleção dos poemas de Byron e a dos de Keats – “enchendo 

linguiça” –, e ele escolhe poemas curtos, razoavelmente pouco problemáticos e traduzidos com 

pouquíssimo rigor formal. É, em resumo, um desfavor.

Isso não decorre de uma tradução impensada como a que poderia ser feita por um tradutor  

amador de poesia, e, no prefácio “Um Adágio, Sua História e os Critérios”, Grünewald comenta 

suas próprias escolhas, citando Mallarmé, Jakobson e Walter Benjamin, e revelando pelo menos 

algum conhecimento crítico-teórico de tradução e alguma reflexão sobre o assunto. Ainda nesse 

prefácio,  embora fale de quase todos os autores presentes na antologia, ele sequer apresenta 

Shelley, exceto por uma menção no final onde justifica a decisão de reestruturação de estrofe em 

“A  widow  bird”,  “a  fim  de  torná-lo  mais  expressivo  para  o  português”.  Mas  mesmo  que 

relevemos a perspectiva confessadamente domesticadora desse projeto de tradução, acabamos 

por chegar à conclusão de que a “Filosofia do Amor” de Grünewald é uma má tradução, que não 

só  não  lança  nenhuma  luz  nova  sobra  a  obra  de  Shelley,  como fracassa  até  mesmo  como 
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divulgador, passando uma imagem negativa dos dotes técnicos do poeta.

É estranho imaginar que o que tínhamos de tradução de um poeta tão grande pudesse se  

resumir a isso há até pouco tempo atrás. O tempo passou, no entanto, e a missão de Pound e dos  

irmãos Campos e dos discípulos dessa cadeia de influência de reescritura já se encontra cumprida. 

Por isso podemos observar, 40 anos depois do retorno de Shelley na América do Norte, uma 

devida apresentação com o Triunfo da Vida de Leonardo Fróes, bilíngue e acompanhado de um 

ensaio crítico e introdutório. O ato já é louvável pela mera quantidade de versos, que são mais de  

500 (mais de dez vezes o que Grünewald traduz), mas também pela seleção do poema: o Triunfo  

da  Vida,  como um poema  mitopeico  e  de  sua  fase  mais  madura,  mais  forte,  inclusive,  que 

Prometheus  Unbound,  como  defende  Bloom  (1992,  pp.  100-1),  é  um  poema  muito  mais 

emblemático daquilo que Shelley representava do que os fragmentos presentes em Grandes Poetas  

da Língua Inglesa do Século XIX. E o ensaio crítico é um belo bônus para quem não conhece o 

poeta. Quanto ao trabalho formal, podemos abrir apenas a pequena ressalva de que Fróes não 

cumpre à risca a terça rima do original, ou melhor, a cumpre apenas nas duas primeiras estrofes, 

mantendo, no geral, um esquema de rima AXA BXB CXC, etc, em vez do ABA BCB CDC, etc 

da estrofe italianizada. Considerando a dificuldade de se traduzir seguindo essa forma à risca, e  

ainda sem sacrificar o decassílabo pelo verso alexandrino, diria que foi uma escolha justificável.  

Há muito que poderia ser dito sobre essa tradução, mas, pelo bem da brevidade, que sinto já ter  

me escapado neste trabalho umas vinte páginas atrás, guardo a oportunidade de analisá-la mais a 

fundo para o futuro.

Já quanto à tradução de Paulo Henriques Britto, não tenho ressalvas, senão pelo fato de ser  

a tradução de um poema só, e publicado de modo algo obscuro.  O tradutor demonstra que  

reconheceu as questões formais pertinentes, como a irregularidade dos versos do original, e se 

valeu  da  mesma  técnica  ao  traduzi-los,  como é  de  costume  da  prática  tradutória  de  Britto, 

frequentemente professada em seus artigos. O poema escolhido também é bastante significativo, 

sendo  um  poema  mitopeico  (Bloom,  1959,  pp.  5-8)  e  gera  uma  quebra  de  expectativa  ao 

apresentar uma visão do poeta diferente daquela do senso comum sobre os românticos: o eu-

lírico não vê a noite como uma alegoria da morte, e, em vez de querer morrer, ele busca é uma  

vitalidade criativa que o dia não lhe fornece.

Falarei  um pouco,  agora,  sobre  as  traduções publicadas mais  recentemente,  em 2009 e 

2010.  Infelizmente,  tanto  pela  brevidade  quanto  pelo  fato  de  essas  traduções  serem  muito 

recentes, não poderei analisá-las mais a fundo nesta monografia. Mas posso apresentá-las e tratar,  

de modo geral, do seu projeto de tradução.

A edição de Péricles Eugênio da Silva Ramos é bastante abrangente. Sua antologia incluiu 
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“Ozymandias”,  “Ode to  the  West  Wind”,  “Time”,  “Hymn of  Pan”,  “The  Question”,  “The 

world's wanderers”, “Hymn of  Apollo”, “A dirge”, “To Night”, “Liberty”, “Hymn to Intellectual 

Beauty”,  “Stanzas written in dejection,  near Naples”,  “Wine of  the  Fairies”,  “To a Skylark”,  

“Lines written in the Bay of  Lerici”, “Adonaïs” e fragmentos de Prometheus Unbound,  Hellas,  The 

Triumph  of  Life  e  Epipsychidion.  É  a  primeira  seleção  verdadeiramente  volumosa  de  Shelley, 

cobrindo poemas de grande relevância, incluindo o “Adonaïs” por completo, que, por si só, já  

vale pelo livro inteiro. O trabalho formal, entretanto, não segue o mesmo rigor que o de Paulo  

Henriques Britto. “Ozimândias”, por exemplo, tem versos dodecassilábicos e altera o esquema de 

rimas de ABABACDCEDEFEF para AXAXABXBCCXDDD, em que X representa um verso 

sem rima. De modo semelhante, na “Ode ao Vento Oeste”, curiosamente o poema que dá título 

ao livro, os versos são também dodecassilábicos e todos brancos, sem rima, em vez de seguir a  

terça rima do original. Outros poemas têm um trabalho formal mais apurado, mas uma crítica 

pode ser tecida de que, por vezes, sente-se que o tradutor exagera no uso de rimas em “–ão”,   “–

ar” e em verbos no particípio (“–ado(a)”, “–ido(a)”). Provavelmente tal rigor não era prioridade 

em sua proposta, e, inclusive, considerando que essas traduções foram retiradas do espólio do 

tradutor  após  seu  falecimento  em  1992,  muitas  delas  podem  se  encontrar  em  estado  não 

definitivo, como indicam as lacunas em “Hino de Pã”. Por isso também não convém discorrer 

longamente sobre o processo de antologização: a editora provavelmente publicou o que se tinha, 

“limpando a gaveta”, por assim dizer. 

Nota-se um favorecimento do Shelley esteticista sobre o Shelley político, havendo bastante 

do Shelley mitopeico, mas também um tanto do Shelley egótico – e a inclusão de “Wine of  the 

Fairies”, um fragmento menor, me pareceu, no mínimo, duvidosa, no máximo um possível alvo 

de ataque por parte de quem ainda considere Shelley um “poeta efeminado” – mas talvez essa 

suspeita  seja  apenas  um  complexo  de  perseguição  de  minha  parte.  De  qualquer  modo, 

excetuando-se essas ressalvas, é uma excelente introdução do poeta para o público brasileiro.

O volume de John Milton e Alberto Marsicano é um pouco menos abrangente que o de 

Péricles  Eugênio:  encontramos nele  ainda  outra  “To a Skylark”  (a  terceira,  se  creditarmos a 

duvidosa de Pessoa), “England in 1819”, “Mutability”, “Ode to the West Wind” e “Ozymandias” 

também, “The Waning Moon” (também traduzido por Grünewald), outro “Stanzas written in 

dejection,  near  Naples”  e  outro  “Adonais”  e  ainda  “Julian  and  Maddalo:  A  Conversation”. 

Totalizando dois  poemas  curtos  e  um poema longo  inéditos  nessa  antologia.  O método  da 

tradução, como indica o texto introdutório (p. 9), consistiu em Milton fazer a tradução literal, que 

então foi “poetizada” por Marsicano.66 Com exceção de “Julian and Maddalo”, poema de versos 

66 Nesse mesmo texto, se nota, ironicamente, o atraso do processo de publicação (ou o desconhecimento da editora 
acerca da edição de Ramos), quando se afirma que esta é a primeira antologia em português dedicada ao poeta. 
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de rimas emparelhadas e traduzido em versos brancos, todos os poemas são rimados, seguindo, 

ao máximo possível, os esquemas de rima dos originais. O que os dois tradutores sacrificaram, 

por assim dizer, nessa tradução, foi o rigor métrico. Ao passo que Péricles Eugênio se valeu, em 

geral,  do  acréscimo  quase  sistemático  de  duas  sílabas  por  verso,  na  tradução  de  Milton  & 

Marsicano,  podemos dizer  que se  trata  praticamente  de  um verso livre,  com a tradução dos 

pentâmetros jâmbicos do original, nos sonetos, por exemplo, variando entre 10 e até 17 sílabas, 

sem uma recorrência de posicionamento de sílabas tônicas. Novamente, a proposta não é de um 

zelo quanto ao aspecto formal dos poemas, mas sim ao “profundo sentido filosófico que emanta 

os versos de Shelley”, como diz o texto introdutório. Por isso, podemos dizer que os poemas 

escolhidos  são  significativos  e  condizentes  com  a  imagem  de  Shelley  que  querem  passar: 

tomemos como exemplo “Ozymandias”, “Mutability”, “Ode to the West Wind”, “Adonaïs”. Em 

todos temos a ideia da fragilidade da empreitada humana, sujeita  aos movimentos súbitos da 

mutabilidade do mundo material. Mesmo a conclusão, algo otimista, de “England in 1819” é uma 

manifestação dessa ideia, caracterizando todos os problemas do país da época como tumbas, ou 

seja,  a marca de algo que um dia já foi  vivo, mas não mais.  Vale a pena notar que esse é o  

primeiro poema mais abertamente político traduzido da obra de Shelley.

Pudemos,  então,  ao  longo  desta  seção,  observar  como,  apesar  dos  reescritores  serem 

manipuladores da fama literária de um autor, eles também operam dentro dos limites de ideologia 

e poética de seu tempo, eles próprios influenciados pela poética criada pelos autores que eles 

reescrevem  e  por  outros  reescritores.  O  cânone,  assim,  assume  a  forma  de  um  sistema 

extremamente complexo; artificial, por se constituir, claro, de obras humanas, não-naturais, mas 

também não tão controlável quanto o totalitarismo desejaria, de modo que ele não é apenas o 

fruto de uma manipulação consciente por parte da academia e outras instituições reguladoras67, 

como aponta  Lefevere,  nem se  limita  à  corrente  de  influência  entre  poetas  de  Bloom. Essa 

corrente certamente indica algo como uma espinha dorsal para um cânone – ou o Cânone – e  

dificilmente alguém conseguirá derrubar permanentemente a poética de alguém estabelecido há  

muito  tempo,  como  Homero,  Dante  ou  Shakespeare,  e  de  ubiquidade  atestada  pelos  seus 

descendentes. Entretanto, toda a estrutura corporal em torno dessa espinha, a carne desse corpo, 

é maleável e pode ser moldada, de modo que a imagem de certos poetas que chega a cada geração 

nunca é a mesma, assim como os textos nunca são lidos da mesma maneira, como nos aponta 

Steiner (1975, pp. 2-5). E isso não é tanto resultado de alguém detentor de poder, que suprime ou 

De qualquer modo, as duas edições, primando em introduzir Shelley ao Brasil, indicam um interesse súbito pelo 
autor.

67 Não que não seja um delírio nosso de poder, estudiosos trabalhando dentro da academia, de ter esse tipo de poder. 
No entanto, a falta de capacidade de regularmos a própria verba que recebemos indica que ele está algo longe de  
ser realidade. 
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exalta certos nomes em vez de outros, quanto uma consequência da mudança dos tempos e do 

modo como lidamos com a nossa condição de tardividade. Nesse sentido, conciliando Bloom e 

Lefevere, acabamos por chegar à conclusão de que a diferença entre escritor e reescritor não 

passa  de  uma  superfície  pragmática.  O  que  é  importante  mesmo  para  se  determinar  a 

permanência de certas poéticas, ou pelo menos manifestações delas, é a “força” dos reescritores.  

Se o poeta e o crítico fortes, para Bloom, são aqueles que dão uma nova luz, uma nova chave de  

leitura para um poeta anterior, podemos também falar em um tradutor forte, um reescritor forte, 

no geral, que agem dessa mesma forma, ao passo em que o poeta fraco (o imitador), o crítico  

fraco e o tradutor fraco são aqueles que agem à favor da cristalização de um significado fixo para 

um poeta, já dessacralizado pela fala cotidiana e apropriado pelo senso comum. Nesse sentido, o 

discurso que reduziu todo o Romantismo à pieguice é o discurso do leitor fraco e, como vimos, 

foi nocivo não só a Shelley, mas a todos os românticos.

Para  citar  um  último  exemplo  da  complexidade  do  funcionamento  da  canonização, 

podemos falar da relação entre Charles Baudelaire e Edgar Allan Poe. Baudelaire leu e traduziu 

Poe e se deixou influenciar por muitas de suas ideias, acerca do sentimento de modernidade, da 

multidão, da relação com o horror. Com isso, canonizou-o na França, influenciando todos os  

poetas vindouros do Simbolismo e fazendo dele uma figura relevante também no seu próprio 

país. Não fosse por ele, talvez a obra de Poe tivesse se perdido em meio aos esforços ativos de  

seus desafetos de apagá-lo da memória coletiva norte-americana, e de passar adiante apenas a sua 

imagem de bêbado mórbido e decadente.  Nesse sentido,  Baudelaire atuou  apesar  da fama do 

autor.  Enquanto  isso,  todo  o  trabalho  desenvolvido  nesse  capítulo  demonstrou  como,  para 

Shelley, o seu movimento de tradução para o português parece ter se atrasado por causa da sua má 

fama. No final, a conclusão a que chegamos é a de uma aporia, como aquela a que chega Antoine 

Compagnon sobre a literatura e sua função:

“Literature confirms a consensus, but also produces a dissension, and 
even rupture.  (…)  Literature can be in agreement  with society,  but also in 
disagreement; it can follow the movement of  society but also precede it. 

This  leads  us  to  conclude  that  literature  is  an  inevitable  tautology. 
Literature is literature, whatever the authorities (professors, publishers) include in 
literature”68 (Compagnon, 2004, p. 21 & p. 28).

O poeta e o reescritor,  então,  são ambos “legisladores não-reconhecidos do mundo” e 

68 “A literatura confirma um consenso, mas também produz um dissenso, e até mesmo ruptura. (…) A literatura  
pode  estar  em  concordância  com  a  sociedade,  mas  também em desacordo;  pode  seguir  o  movimento  da 
sociedade mas também precedê-lo.
Isso nos leva a concluir que a literatura é uma tautologia inevitável. Literatura é literatura, não importa o que as  
autoridades (professores, editores) incluam na literatura.”
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“antenas da raça”, simultaneamente. A reescritura, dificilmente se diferenciando da escritura69, e, 

assim,  sendo  parte  ativa  desse  sistema  literário,  acaba  por  revelar  esse  mesmo  tipo  de 

comportamento, podendo tanto acompanhar a fama de um autor, como precedê-la. 

2.3. O tradutor como efebo

Gostaria, agora, de tratar de um assunto que pode ser visto como tangencial, mas que nesse 

contexto de discussão entre modernos  e românticos,  e  de Shelley  versus  Pound, pede alguma 

atenção70. Como sabemos, ambos os autores foram tradutores e, como Milton (1956) nos mostra, 

podemos incluir os dois em dois extremos diferentes de posturas perante à tradução. O que eu  

aponto é a relação entre a posição shelleyana e a posição que Bloom (2002) descreve como a 

posição do efebo, pelo menos poeticamente.

Para Shelley, resumidamente, a tradução era uma prática inferior, porque era apenas uma 

prática da  técnica poética, sem a inspiração, que para o romântico, era essencial para a criação 

literária.  Para Pound,  não,  e  a poesia  original  e  a  tradução estariam no mesmo nível.  O que 

distingue os dois em suas práticas de tradução é que Pound, depois de maduro, traduz de uma 

maneira bastante peculiar e que atraiu muitas críticas negativas, sobretudo de autores para quem 

“fidelidade” significava “precisão com relação à informação semântica”. Já Shelley traduziu de 

uma maneira com a qual muitos de nossos tradutores atuais poderiam se identificar: lendo o texto 

original, ele identifica as estratégias textuais presentes na forma e as reproduz na tradução. Por 

vezes ele domestica, ao traduzir  os sonetos petrarquianos de Dante e Cavalcanti  por sonetos  

shakespeareanos.  Por  vezes,  ele  emprega  a  forma tal  como estava  no original,  no  caso,  por  

exemplo  da  terça  rima  de  Dante.  Com  frequência,  ele  busca  uma  forma  que  julgue  mais 

adequada, quando não há como se transpor a forma do original, como no exemplo das traduções 

dos gregos e latinos, às vezes subvertendo, às vezes se submetendo à tradição de traduzi-los com 

os heroic couplets de Pope, como nos mostram suas traduções do “Hino a Mercúrio” e do “Hino à 

Castor e Pólux”. Esse é, curiosamente, o mesmo método que muitos de nossos tradutores atuais  

de poesia aplicam em suas tarefas: buscam reproduzir as formas dos originais, quando possível,  

ou procuram uma forma análoga em português, quando isso representaria um problema. Britto 

traduz desse modo, e os irmãos Campos também, embora nem sempre; e o mesmo pode ser dito 

69 Pelo menos unilateralmente, como vimos, toda escritura é uma reescritura. Nem toda reescritura pode ser vista 
como uma  escritura,  todavia,  pelo  menos  dentro  de  nossa  sociedade  atual.  Leis  atuais  de  direitos  autorais 
impedem que um tradutor, por exemplo, assuma uma obra traduzida como uma obra original sua, mas sabemos  
que nem sempre foi assim.

70 Esta seção é uma discussão sobre algo para que já apontei num artigo publicado nos anais do V CIATI (Cf.  
Scandolara, 2010). Retomo-a aqui, em parte, inclusive para tratar da minha prática.



73

de Péricles Eugênio, Paulo Vizioli, Ivan Junqueira, etc.

Em um artigo anterior (Scandolara, 2010), é por essa posição poeticamente respeitosa em 

relação ao original, que comparei esse método de tradução como o método do efebo. Explico: 

sendo tanto o tradutor quanto o poeta imaturo autores, reescritores, postos numa posição de  

tardividade,  eles  repetem a  voz desse  poeta  forte  anterior,  “original”71.  Ambos  são,  de  certo 

modo, imitadores e sem projeção canônica, na medida em que o cânone literário dificilmente 

canoniza tradutores ou poetas menores, do tipo que apontei em 2.1. A diferença reside no fato de 

que o tradutor imita de uma maneira que é aceitável dentro do contexto de nossa cultura: ele tem 

um lugar,  para  o qual  é  interessante  que ele  se  mantenha como um efebo.  Já  para  o poeta 

imitador, salvo qualquer uso extraliterário de sua obra (como  letra para o Hino Nacional, por 

exemplo), não há salvação se ele não atingir a maturidade poética, tornando-se um poeta forte.  

Isso, que devo esclarecer e que talvez não tenha ficado claro em meu artigo, não quer dizer que o  

tradutor efebo seja ruim. Pelo contrário, essa sua posição respeitosa é necessária para se dar voz 

ao poeta estrangeiro e, do mesmo modo como um poeta pode ser um virtuoso da forma poética  

sem deixar de ser efebo, não é porque o tradutor se põe como um efebo poeticamente que isso  

signifique que ele não domine plenamente as técnicas formais da prática.

É em oposição a essa prática que se dá a de Ezra Pound, particularmente em sua fase mais 

tardia72. Como já mencionei ao longo de todo o capítulo, ele buscava uma poética nova, o “make 

it new”, para renovar a literatura, e, para isso, encontra uma voz poética própria que aplica, então, 

em suas traduções de época madura. O verso livre empregado numa tradução como “Cabaret 

Vert”, de Rimbaud, não é o verso livre de Whitman, nem o da tradução literal, mas sim o verso 

dessa poética, onde age também o seu princípio da economia de palavras73. Nesse sentido, ele não 

traduz como efebo, porque está recontextualizando o poema de partida não para uma poética 

análoga à de sua forma original nem a uma poética já pré-existente na cultura de língua inglesa, 

mas a uma poética própria, nova e em ascensão, i.e. ainda não necessariamente estabelecida como 

dominante. Shelley não estava criando a oitava rima em inglês ao traduzir “Hymn to Mercury” 

nesse tipo de estrofe, porque a forma já existia, apesar de pouco usada até então. O mesmo não  

se pode dizer dos versos com que Pound faz suas traduções, encontrados, na época, somente em 

Pound – e talvez, com alguma divergência, em Eliot, que não traduzia. Ao mesmo tempo, esse 

tipo de tradução é uma tradução que preza  pelo aspecto crítico.  Embora todas as  traduções  

71 Talvez seja importante eu avisar que uso esse termo de modo algo solto, intercambiável com “autor anterior” ou 
“autor do texto de partida”.  É claro que,  de meu posicionamento teórico,  nenhum texto é verdadeiramente 
original. 

72 Pound, antes de traduzir do modo radical  pelo qual se tornou conhecido, também foi  autor de traduções  
extremamente cuidadosas, shelleyana, por assim dizer.

73 “Use no superfluous word, no adjective which does not reveal something” “Não use nenhuma palavra supérfula,  
nenhum adjetivo que não revele algo.” (Pound, 1968, p. 4)
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poéticas sejam um ato crítico, visto que mesmo a composição de uma antologia é uma crítica, a  

tradução de Pound explicita abertamente esse ato. Quais poemas traduzir e que aspectos deles  

manter (ou perder), e como, são questões que se levantam e que, em Pound, convergem para a 

criação  dessa  poética  nova.  Mesmo o  momento em que  a  tradução é  publicada  passa  a  ser 

relevante, visto que, como ele aponta, seu  Homage to Sextus Propertius,  de 1917, ano de tensões 

políticas  na  Europa,  buscava  comparar  a  “imbecilidade  inefável  do  Império  Britânico”  à 

“imbecilidade infinita e inefável do Império Romano” (Pound apud Milton,1956, p. 97). Por isso a 

conclusão a que cheguei para definir esse tipo de tradução foi a seguinte:

“Uma recriação74 através de uma mudança no nível estilístico que põe a 
precisão do conteúdo do texto de partida em segundo plano em prol da criação 
e  apoio,  não  de  uma poética  já  estabelecida  na  literatura,  mas  sim de  uma 
poética  nascente,  e  que  constrói  uma  relação  com  a  realidade,  tal  como  é 
percebida  pelo  poeta,  semelhante  à  que  um poema  original  construiria,  de 
crítica e comentário social, moral, filosófico, ético, estético.”

Esse tipo de tradução, até onde sei, é raro. Sem contar Pound, temos como exemplo seus  

descendentes brasileiros, Haroldo e Augusto de Campos, Paulo Leminski e, na poesia canadense 

contemporânea, Anne Carson. Na antiguidade temos a Comédia Nova latina traduzida da grega 

de  Plauto e  Terêncio,  que representam os  predecessores  da  prática.  Entre  a  antiguidade e  a  

modernidade  ainda  estou  por  encontrar  exemplos,  o  que,  é  óbvio,  não  quer  dizer  que  não 

existam. Talvez, não existam mesmo e a tradução poundiana seja um produto possível somente 

sob uma certa realidade, o que serviria também para explicar porque com tanta frequência ela  

escolhe como objeto de tradução obras do grego e latim75. O que é certo é que ela parece fazer 

muito  mais  sentido  numa  época  como  a  do  começo  do  século  XX  em  diante,  quando 

redescobrimos o potencial artístico da recontextualização, quando a situação da arte permitiu que  

Duchamp transformasse um urinol numa obra de arte, ou que Bandeira e Oswald de Andrade 

transformassem uma notícia de jornal e um trecho da carta de Caminha em poemas. Talvez seja a 

percepção melancólica do “tudo já foi dito”, datada da época dos dois dramaturgos, que Pound 

acaba por manifestar no ato de se traduzir Propércio para fazer sua crítica política em vez de  

escrever um poema “próprio”, como Shelley faz com “The Mask of  Anarchy”. A solução para 

evitar  a  repetição  a  que estaríamos fadados  pela  ausência  de  coisas  novas  para  se  dizer  é  a  

reelaboração, como a que se dá da maneira que Bloom descreve, e os autores do Modernismo 

parecem se dar conta disso, do mesmo modo como Terêncio já afirmara, no século II a.C., que 

tudo já havia sido dito pelos gregos.

74 Novamente, reforço que minha terminologia aqui é solta. Toda reescritura é uma recriação.
75 Cf.  Propércio em Pound; Horácio em Pound, Campos, Leminski;  Safo, Estesícoro e vários dramaturgos em 

Carson.
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Por esses motivos, também, associei esse tipo de tradução com a criação do poeta forte, de 

Bloom, capaz de influenciar outros efebos e ser canonizado, não entre tradutores,  mas entre 

autores, tendo vencido sua própria Angústia da Influência. Desse modo, há um contínuo, onde, 

de um lado, há a posição de efebo, shelleyana, que repete a voz do original, e, no outro, a posição  

de poeta forte, poundiana, que cria uma voz nova. Uma das críticas que ouvi com este modelo foi  

a de que ele limitaria as possibilidades de tradutor forte só à tradução poundiana. Na verdade, 

não. Na medida em que a tradução é crítica76,  e um crítico pode ser um crítico forte, se sua 

interpretação for capaz de dar nova luz ao poeta, como vimos em 2.2., logo, um tradutor pode 

ser forte através de seu movimento de crítica, mesmo que sua reelaboração poética seja de efebo.  

Já  o  tradutor  poundiano  é  o  tradutor  poeta-forte,  cuja  reelaboração  é  a  de  poeta  forte,  e,  

consequentemente, o ato crítico também é forte – visto que não há poeta forte sem uma posição 

crítica  forte.  No entanto,  normalmente,  apenas  o  tradutor  poeta-forte  tem projeção  canônica 

dentro do cânone da literatura e não apenas da tradução. Todo tradutor poeta-forte é um tradutor 

forte, mas nem todo tradutor forte é poeta-forte.

É claro que esse tipo de análise só é possível porque a natureza da relação entre autor 

anterior e reescritor na poesia o permite. De um ponto de vista pragmático, sabemos que um 

tradutor pode traduzir prosa sem se deixar envolver: ele pode atravessar o texto unicamente por 

ordem de uma editora, visando a remuneração, como um empregado – e os editores podem ainda 

alterar a sua produção conforme acreditam que seja melhor, sem ele ter voz nessas decisões. Ele  

pode  até  mesmo  desprezar  aquilo  que  está  traduzindo.  O  tradutor  profissional,  o  que  é 

empregado por uma editora, não se preocupa, ou pelo menos não precisa, ou sequer deve, se  

preocupar, com as implicações canônicas daquilo que está traduzindo. Ele não tem um projeto, 

nem pode recusar traduzir um autor por julgá-lo desnecessário ou inferior ou por ir contra seus  

princípios,  sob  o  risco  de  perder  o  emprego.  Os  seus  superiores  decidem  aquilo  que  será 

traduzido e porquê – obviamente, o lucro é um motivo fundamental, como é de costume com 

qualquer empresa – e ele faz seu trabalho. É inclusive mais difícil para um tradutor de prosa que 

já tenha traduzido algo por conta própria publicar uma obra77,  como é difícil para o tradutor 

médio de poesia e para o poeta, como nos apontam Milton e Tezza, ambos citados já no artigo. A 

experiência da tradução para o tradutor de poesia é, na maioria dos casos, mais pessoal, porém 

um  tradutor  de  prosa  pode  ter  a  mesma  relação  e  traduzir  um  contista  ou  romancista  

poundianamente. Os tradutores de prosa com esse tipo de relação com o autor são minoria, no  

entanto, dentro do contexto do mercado editorial.

76 Vale lembrar que Walter Benjamin (em Die Unterlassung der Übersetzung), Antoine Berman (em Pour une critique des  
traductions: John Donne) e Haroldo de Campos defendem o ato crítico inerente à tradução e Eliot também aponta 
que toda criação é uma obra de crítica (1934, p. 30)

77 E não precisamos olhar muito além do orientador deste trabalho para acharmos um belíssimo exemplo.
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Lembro, de novo, que não há uma relação de juízo de valor entre os tipos de tradução 

shelleyana e poundiana. É claro que é sempre preferível o trabalho de um tradutor forte, capaz de  

gerar novas leituras em vez de repetir as do senso comum, mas tanto a reelaboração que adapta  

para formas existentes e a que adapta para formas novas são opções válidas para o reescritor 

competente. Uma não é preferível a outra, e têm usos diferentes, na medida em que a tradução 

poundiana não é a mais indicada, por exemplo, para se apresentar um aluno ao estudo de um 

autor desconhecido (assim como a tradução literal é preferível à tradução poética em geral para a 

análise  de  conteúdo  semântico  em sala  de  aula).  O  que  enfatizo  já  naquele  artigo  é  que  é 

necessário que o público esteja disposto à experiência da produção poundiana, em vez de taxá-la 

de versão, adaptação, recriação ou de “tradução infiel” e, portanto, ruim.
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Capítulo 3: Como e por que traduzir Shelley? –

 Aspectos Práticos

“There are degrees, then, in immortality?”
(George Moore, Hail and Farewell)

3.1. Motivação para a presente tradução

Chegamos, por fim, à questão das traduções propriamente ditas. Nos capítulos anteriores 

apontei para os fatores que levaram Shelley a atingir uma má fama literária, demonstrando como 

a posterioridade e a herança do que chamamos de uma cadeia poética e sua rejeição podem afetar 

negativamente um autor. E, a partir disso, vimos como uma má fama pode impedir a reescritura  

ou impedi-la de ser levada a sério. Agora defendo o porque de eu desejar traduzi-lo.

Primeiramente,  acredito que o momento atual  é ideal  para isso.  O fato de Augusto de 

Campos ter se reconciliado com Keats e Byron mostra que o momento da poética atual não é  

mais o mesmo de quando ele e seu irmão se puseram a executar seu projeto poético, à moda de 

Pound, envolvendo a reescritura de muitos autores “modernos”. Aliás, poderíamos argumentar 

isso já desde que Haroldo traduziu a Ilíada: o projeto poético deles não almejava, a princípio, a 

tradução tanto de obras longas como almejava a tradução das obras quantitativamente menores e  

mais representativas de autores pouco representados. No fundo, como disse no capítulo anterior, 

isso traz o problema-raiz da questão do cânone: não haveria tempo em vida para se traduzir (e 

traduzir bem) tudo que se deseja traduzir, por isso faz-se necessária uma escolha: ou eles traduzem 

poucas e extensas obras, o que não lhes permitiria apresentar todos os autores que desejavam, ou 

traduzem obras várias e breves. Estando Rimbaud, Mallarmé, Maiakóvski, Goethe, Pound, Joyce, 

cummings,  Donne  já  relativamente  bem  representados,  não  haveria  mais  tanta  urgência  em 

insistir na inserção deles em nosso cânone. Assim, os Campos puderam traduzir Homero sem se 

preocupar  em estar  dando  atenção  a  um autor  além daqueles  visados  pelo  projeto  poético. 

Acredito que foi nessa mesma verve que Augusto traduziu Keats e Byron.

Outro motivo jaz no fato de que todas as boas traduções que temos de Shelley são muito  

recentes: o “À Noite” de Paulo Henriques Britto é de 2008, o Triunfo da Vida de Fróes é de 2001, 

Sementes Aladas de Milton e Marsicano, de 2010, e a Ode ao Vento Leste e Outros Poemas de Péricles 

Eugênio é de 2009, apesar de ser retirada dos espólios do tradutor, que morreu em 1991. Há de  

se imaginar que, se ele não os publicou em vida, mesmo tendo uma quantidade considerável de 

versos traduzidos, é porque havia algum motivo para isso. Talvez ele não fosse tão bem recebido  

quase  vinte  anos  atrás;  talvez  as  editoras  não  tivessem  interesse.  Talvez  ele  ainda  estivesse 
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revisando a tradução. O motivo nos é inacessível e podemos apenas especular inutilmente sobre  

qual seria o motivo, mas o fato é que o atraso para essa publicação é relevante. O resultado é que  

em uma década tivemos um volume de traduções que não tivemos em um século e meio, e isso 

pode ser interpretado como apontando para um possível retorno da fama do autor, se não do 

Romantismo em geral.

Indubitavelmente, os nomes desses tradutores são nomes de peso. Péricles Eugênio tem 

em seu currículo uma grande variedade de poetas traduzidos, dentre eles  Shakespeare, Keats,  

Yeats  e  agora  Shelley.  Enquanto  isso,  Fróes  e  Britto,  além  de  serem  tradutores  muitíssimo 

relevantes, são também poetas bastante relevantes – como também críticos. Milton e Marsicano 

são outros dois autores e acadêmicos com um longo currículo. Se esses nomes já manifestaram 

interesse pelo poeta, então acredito que não seja um mero delírio idiossincrático de minha parte  

manifestar esse interesse igualmente.

No entanto, não posso deixar de confessar meu interesse pessoal e subjetivo pelo poeta. A 

tradução de poesia é talvez o modo mais subjetivo de tradução, e esse é um fator que não pode  

ser  deixado de  lado.  Seria  ideal  que  pudéssemos  manter  um ponto  de  vista  de  objetividade 

distante, mas a poesia não funciona desse modo, e, como apontei também em 2.3., tampouco 

funciona assim a sua tradução. O tradutor de poesia, como o poeta e mesmo o crítico, lê e se  

identifica com um autor e, por isso, busca reescrevê-lo, ou porque ele não foi traduzido ainda, ou  

porque suas traduções são precárias, ou porque ele pretende lançar sobre o autor um novo olhar. 

Acredito que a minha situação não seja uma exceção: leio e gosto da poesia de Shelley e desejo  

que outros a leiam e, idealmente, gostem também, como desejo, ao mesmo tempo, que gostem da 

minha reelaboração poética.

Racionalizando um pouco o processo, posso buscar o que em Shelley mais exatamente 

pode ser de interesse para o leitor atual. Primeiramente, como Bloom (1959) nos aponta, onde  

Shelley mais brilha é como criador de mitos. Acredito que temos poucas instâncias de poesia  

mitopeica, seja na poesia de língua inglesa, seja na de língua portuguesa, e, na medida em que 

podemos  identificar  na  poesia  do  nosso  paradigma  atual  do  Romantismo  uma  tentativa  de 

conciliação do moderno com o primitivo, a poesia mitopeica representa um belíssimo modo de 

buscar essa conciliação. Do inglês, temos Blake já em português, alguma coisa de Wordsworth, 

Coleridge e Yeats, e a adição de Shelley, creio, seria bem-vinda. Creio que também a sua poesia  

política possa encontrar leitores modernos, que hão de se identificar com o eu-lírico dos poemas 

em sua revolta e denúncia dos erros de governantes. Isso colaboraria ainda com a retratação da  

imagem dos românticos, situada numa posição complicada na mente coletiva do senso comum, 

como apontei em 1.1. Ser um poeta romântico não é o mesmo que ser piegas, meloso, querer 
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morrer melodramaticamente pela pessoa amada e idealizada – e o que se aproxima desse tipo de 

poesia representa uma minoria na obra de Shelley, Keats e Byron. 

Depois, e talvez de interesse para poucos, temos o trabalho formal do poeta, que não deve 

ser deixado de lado. Na medida em que a poesia pós-romântica parece buscar cada vez mais a  

irregularidade, em contraste com a perfeição artificial da poesia iluminista, o tipo de metrificação 

diferenciado que identifiquei em 1.3., bem como o trabalho com esquemas de rimas incomum, 

representa uma questão inextricável da identidade do poeta e vê-lo como precursor de um modo 

de escrever poesia, que podemos encontrar até mesmo em Pound ou em Drummond, só nos fará 

apreciar mais a sua obra.

3.2. Seleção de corpus

Como observamos ao longo de todo o trabalho, um problema que tem acompanhado a  

fama de Shelley desde o começo foi um problema de seleção. Dentre as três categorias poéticas 

que, em 1.3., identifiquei na obra do autor, os vitorianos selecionaram seu lado egótico para a  

leitura, Yeats favoreceu seu lado mitopeico e Bernard Shaw, juntamente com todo o movimento 

cartista,  seu lado político.  Do mesmo modo, muitas  das críticas  negativas,  que o taxaram de  

“poeta efeminado” foram direcionadas aos seus poemas egóticos, ou pelo menos aos poemas que 

tais críticos decidiram ler como egóticos. Sendo assim, não posso negar que há a necessidade de 

se pensar nessas questões na hora de escolher o corpus de poemas.

A ideia básica é tentar uma apresentação abrangente da obra do poeta78, a princípio como 

introdução, mas agora, havendo tantas traduções publicadas durante a elaboração do trabalho,  

começo a pensar em fazer não apenas uma introdução ao poeta e sim uma introdução a esse 

Shelley multifacetado. Por isso, nossa antologia busca selecionar os poemas pelo tema (egóticos, 

mitopeicos, políticos) e também pela forma (formas fixas (sonetos), formas customizadas, dramas 

líricos). Idealmente, gostaria de ser “justo” e dar a mesma atenção às várias facetas de Shelley,  

mas, pelo menos no momento, questões práticas me impediram de dar mais atenção ao lado 

político – gostaria de ter tido tempo de traduzir “The Mask of  Anarchy” e/ou Swellfoot the Tyrant, 

seus grandes poemas políticos, mas, por ora, me contentei com “Political Greatness”, “England 

in 1819” e “Ozymandias” (totalizando 42 versos). Os poemas mitopeicos, também por serem em 

média mais longos, aqui estão sendo representados pelos mais breves “The Two Spirits”, “Ode to 

78 Dentro do contexto da hipótese teórica proposta em 2.3., talvez seja necessário afirmar que pretendo compor 
uma tradução shelleyana e não poundiana, ou seja, de efebo, uma vez que a ideia é justamente apresentar o autor  
e não fazer uma afirmação poética valendo-se dele, por mais que uma releitura de seus poemas políticos, por 
exemplo, fosse um campo fértil para um projeto poético estético-social.
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Heaven” e “Lift Not the Painted Veil...” (totalizando 116 versos). Esbocei também um começo 

de “Hymn to Intellectual Beauty”, “Mont Blanc” e alguns poucos versos de “Ode to the West  

Wind”, a que desejo dar continuidade futuramente. Entre os egóticos, incluo “Ye Hasten to the 

Grave...”, “Orpheus”, “Music”, “Mutability”, “Love's Philosophy”, “Hymn of  Pan”, “Hymn of  

Apollo”, “Lines (That time is dead forever!)”, “On the Medusa by Leonardo da Vinci in the 

Florentine  Gallery”,  “Time”,  “Stanza”,  “Dirge”,  “To  –  (Music,  when soft  voices  die...)”,  “A 

Widow Bird” e “Epitaph” (totalizando 354 versos). 

Estou ciente de que acabei por dar mais muito presença aos poemas egóticos; no entanto, 

mesmo nessa escolha favoreci poemas que buscassem dar um outro sentido à voz de Shelley e 

mostrá-lo sob uma luz diferente daquela que o representaria como um poeta inocente, piegas,  

“efeminado”. Alguns poemas, como “Music” e “Love's Philosophy” se encaixam nessa imagem 

mais típica do romantismo – e eu não estaria sendo honesto se tentasse criar uma imagem que 

ignorasse totalmente esse aspecto – mas eles aqui são minoria, pois dentro dessa categoria preferi 

favorecer poemas mitológicos/mitográficos  como o longo “Orpheus” e os “Hinos” de Pã e 

Apolo,  que  representam já  mais  da  metade  dessa  quantidade  de  versos,  bem como poemas 

desconhecidos como a écfrase de “On the Medusa” e o soneto “Ye Hasten to the Grave”, onde,  

assim como em “À Noite”, o poeta, contrariando o estereótipo do romântico, nega desejar a  

morte, como nega a capacidade da morte de dar fim às questões e ânsias humanas. 

Ao  mesmo  tempo,  tentei  apresentar  um  panorama  geral  das  formas  empregadas  por 

Shelley. Assim, temos quatro sonetos e um poema em oitava rima, representando os poemas de 

forma fixa, para serem contrapostos à maioria esmagadora de poemas em formas livres. A isso 

somamos os poemas dramáticos (“Two Spirits” e “Orpheus”), uma das formas favoritas do autor 

e aqui representados por poucos poemas devido à grande extensão que os seus dramas líricos 

(Prometheus, The Cenci, Hellas) tendem a alcançar, e que, no momento, acaba por inviabilizar sua 

tradução. 

Outros fatores, além da forma e do tema, entram em pauta no momento da antologização. 

Se busco representar o poeta através de categorias que permitem dividir  sua produção, quais 

poemas efetivamente são escolhidos e porquê são uma outra questão. Primeiramente, a escolha  

dos poemas foi feita com base naquilo que já havia sido traduzido por outros autores, ou não: se 

já há a tradução de Fróes do Triunfo da Vida, por exemplo, retraduzir o mesmo poema seria um 

esforço  dispendioso  e  não  necessariamente  frutífero,  e  o  mesmo vale  para  o  “Adonaïs”  de 

Péricles Eugênio e para o “À Noite” de Britto, embora seja menos longo e dispendioso. Abri uma 

exceção para os poemas que já haviam sido traduzidos por Grünewald, como “A Filosofia do 

Amor”, ao qual fiz questão de dar o trabalho poético merecido, e também para outros poemas 
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cuja  tradução  acreditei  que  careciam  de  um  trabalho  formal  mais  rigoroso.  Também,  não 

possuindo eu o dom da clarividência,  não houve,  claro,  como evitar coincidências,  e  quando 

Sementes Aladas e Ode ao Vento Oeste e Outros Poemas foram publicados, eu já tinha a minha própria 

versão de “Ozimândias” e “A Inglaterra em 1819”, entre outros.

Para o futuro, antes de buscar a publicação, espero terminar o corpus acrescentando os  

poemas  mais  longos  cuja  tradução  não  pude  ainda  concluir.  Desse  modo,  somando-se  aos  

poemas políticos os 373 versos de “The Mask of  Anarchy”, totalizamos 415 versos e com os 328 

versos de “Ode to the West Wind”, “Mont Blanc” e “Hymn to Intellectual Beauty” totalizamos 

444 versos mitopeicos. Ao todo, então, essa antologia, uma vez concluída, contaria com 1213 

versos.  Assim, mantemos um certo equilíbrio entre os tipos de poesia, e podemos apresentar o 

poeta de uma forma razoavelmente justa e em larga escala. Porém, por enquanto, limito-me a 

apresentar os 512 versos das traduções em anexo como uma maneira de acostumar, não o leitor  

mas a mim mesmo, à poética e às técnicas shelleyanas.

3.3. Dificuldades (e Soluções) Encontradas 

Estaria mentindo se dissesse que foi fácil traduzir o pouco que traduzi de Shelley. Em parte 

estou ciente de que eu mesmo estou exercendo essa dificuldade sobre mim ao exigir o grau de 

rigor formal que exigi. Péricles Eugênio se permitiu à tradução tendendo a alguma discursividade 

ao  empregar  versos  mais  longos  e  nem  sempre  rimando  (na  “Ode  ao  Vento  Oeste”,  por 

exemplo) e Fróes abriu mão das rimas inter-estróficas da terça rima do Triunfo da Vida. Milton & 

Marsicano foram ainda mais liberais e aboliram por completo a metrificação. No entanto, creio 

que o meu rigor auto-imposto79 seja necessário. Shelley foi um poeta rigoroso e onde ele mais 

apresenta a irregularidade é onde seu virtuosismo, pelo contraste, mais brilha. E, ao traduzi-lo  

sem aplicar esse rigor, tal contraste deixa de existir, ou pelo menos deixa de ser tão aparente,  

como acontece também quando o traduzimos planificando as irregularidades. Em 1.3. apontei 

para  a  irregularidade  métrica  de  poemas  como  “The  Two  Spirits”  e  a  defendi  como  uma 

característica  inextricável  da  persona  do  poeta.  Dentro  desse  poema,  a  irregularidade  é  um 

elemento formal  que colabora para a  elucidação do conteúdo, na medida em que é um dos  

aspectos  onde  se  revelam as  semelhanças  e  diferenças  entre  as  vozes  dos  dois  espíritos  em 

questão. Assim como o Vento Oeste, “destroyer and preserver” num só, as duas vozes são dois  

79 Ou melhor,  parcialmente  auto-imposto.  Há certas  coisas  que  acompanham a  escolha  do Prof.  Dr.  Caetano 
Galindo como orientador. Piadas à parte, confesso que amadureci muito como tradutor com as suas revisões e  
comentários.
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pontos de vista opostos, da noite e do dia, um tentando vencer o outro, trazendo a sucessão das 

horas do dia80. O curioso é que as vozes não são distintas e isso é observável até mesmo pela 

métrica (Bromwich, 2007): a princípio ela consiste em tetrâmetros jâmbicos razoavelmente fixos, 

que vão se tornando menos fixos e mais elásticos conforme as cenas se intensificam e tanto o  

primeiro quanto o segundo espírito se valem dos versos fixos e dos versos irregulares, conforme 

eles vão sendo introduzidos no poema. Além disso, contrariando as noções alegóricas típicas de  

que “noite = morte”, o espírito representante da noite é tão vigoroso e enérgico quanto o espírito 

do dia – e tudo isso reforça a ideia de que ambos os espíritos são como se fossem um só ( ibid). 

Seguindo essa interpretação, não poderia justificar tentar demonstrar uma distinção formal entre 

as duas vozes (pois isso marcaria uma distinção que não está no poema), tampouco planificar as 

irregularidades do poema inteiro (que eliminaria o efeito de ação na forma como reflexo da ação 

no conteúdo).

Justamente para contrastar com esses momentos de irregularidade é que no momento de 

traduzir os versos que foram metrificados segundo uma lógica mais consistente tive de manter 

uma  métrica  mais  notavelmente  jâmbica.  E  também  traduzi  propositalmente  evitando  a 

regularidade os seus versos irregulares, ou então também a irregularidade dentro da regularidade,  

como os desvios de tônica nos sonetos e em “Orpheus”, um poema inteiramente decassilábico 

mas não monotonamente jâmbico. Exemplares dessa dicotomia entre perfeição – imperfeição são 

também os “Hinos” de Pã e Apolo,  que,  ao contrário dos dois  espíritos,  representam forças 

diametralmente opostas: Apolo como a voz da divindade, da ordem e da razão, perfeita, inclusive  

formalmente; e Pã, como a voz da mortalidade, do caos e da emoção e, por isso, imperfeita e  

irregular. E seria justamente por essa imperfeição que nos remete a nossa própria humanidade é 

que o Rei Midas como árbitro da disputa entre os dois deuses havia escolhido o Hino de Pã sobre 

o de Apolo. E esse é outro contraste que com a planificação ou a falta de rigor formal poderia se  

perder.

As  rimas  também foram problemáticas.  Nada  que  se  compare  aos  versos  à  morte  de 

Napoleão,  mas  “Lift  Not  the  Painted  Veil”  foi  um obstáculo;  “Ode to Heaven” e  “On the  

Medusa of  Leonardo da Vinci”, idem. Não que o difícil seja encontrar as rimas; fazê-las caber no  

verso é que requer algum malabarismo métrico. Por outro lado, o poeta por vezes se vale de rimas 

imperfeitas e isso me permitiu alguma liberdade para o uso de rimas toantes. Em “Ye Hasten to 

the Grave”, por exemplo, as rimas são there/ purposes/ wear/ possess/ fair/ guess/ go/ know/ 

press/  path/  woe/  death/  you/  below,  constituindo  o  estranho  esquema  de  rimas 

80 Outro exemplo semelhante desse tipo de dialética pode ser observado em Jim Morrison (“Break on Through”) e,  
mais explicitamente, nos poemas “Nove Variações sobre um Tema de Jim Morrison” de Paulo Henriques Britto, 
onde o dia destrói a noite e noite divide o dia.
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ABABABCCBDCDCC. No caso de “purposes” e “guess”, apesar de haver um deslocamento de 

tônica, podemos considerar como uma rima razoavelmente padrão, mas “you” e “below”, não.  

Por isso, na tradução permiti me valer de “fortuna” e “sepultura”.

Quanto ao vocabulário, Shelley é, com frequência, arcaizante, mesmo para a época, como 

atesta o mesmo “Ye Hasten to the Grave”. Nele destacamos o uso do “thou” e o emprego da 

palavra “livery”, que traduzi por “fato”, não só porque rima, mas porque acredito que seu sentido 

lusitano  (significando  “terno”,  “uniforme”)  recupere  um pouco  da  estranheza  que  a  palavra 

causa, mesmo em inglês.  Além disso temos palavras como “yon”, “aye”, “hence”, “whence”,  

“whither” e “would” (significando “querer”), provindas diretamente do inglês do século XVII e 

do jargão poético. 

Outra questão formal é que, descendendo de Milton, sua sintaxe por vezes é convoluta; não 

chega exatamente ao nível do “Him who desobeys, me disobeys”, que Pound tanto criticava, mas, de 

qualquer forma representa um possível problema para a compreensão, mais do que em Keats, por 

exemplo.

E é claro que esse vocabulário e sintaxe rebuscados só aparecem quando Shelley escreve 

seus poemas esteticistas, enquanto sua obra de verve mais popular apresenta-se, deliberadamente,  

com muito menos dificuldades formais. É interessante manter essa dualidade na tradução.

Fora  isso,  os  problemas  que  se  apresentaram foram os  mesmos  que  se  apresentam a 

qualquer tradutor de poesia do inglês para o português: a curta extensão, em número de sílabas,  

das palavras de origem anglo-saxã do inglês, em contraste com o nosso vocabulário. Eles acabam 

efetivamente inserindo mais informação por verso do que nos é possível com o mesmo número 

de  sílabas,  ficando,  assim,  posto  o  dilema:  ou  pressupomos  uma  “equivalência”  entre  o 

pentâmetro  jâmbico  e  o  decassílabo  (especialmente  um  decassílabo  com  tônicas 

predominantemente pares), visto que são os versos mais comuns de ambas as línguas e quase que 

os únicos empregados em sonetos, pelo menos anteriores ao século XX; ou estendemos o nosso 

verso para as doze sílabas da poesia francesa – o que, pessoalmente, não me agrada, justamente 

por essa aura de afrancesamento, especialmente em sonetos. Isso também pode ser problemático 

quando  calha  de  o  verso  inglês  ter  menos  de  doze  sílabas  em  português  e,  nesse  caso,  o  

preenchimento pode ser um problema tão grande quanto o “apertamento”, por assim dizer 81. De 

qualquer forma, fiz a escolha pela primeira opção e isso acarretou a necessidade de se escolher as 

informações, o que nos leva a uma poética algo poundiana, uma vez que passa a valer a lógica do  

“use  no  superfluous  word,  no  adjective  that  doesn't  reveal  something”.  Nesses  casos,  a  preferência  foi, 

81 Isto fica evidente na tradução de Péricles Eugênio de “Ozimândias”. Por coincidência, “My name is Ozymandias,  
king of  kings” tem o mesmo número de sílabas que sua tradução literal... no entanto, ao empregar 12 sílabas por  
verso, Péricles teve de preencher o espaço vazio: “Meu nome é Ozimândias e sou rei dos reis.”
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sempre que possível, dada à reprodução de uma imagem do que qualquer outra coisa. Acredito 

que, do Romantismo ao Modernismo, em contraste com a poesia iluminista, o poder profético e 

simbólico da imagem tem sido um recurso particularmente importante (não é à toa que Pound 

denomina seu movimento de  Imagismo),  especialmente no contexto shelleyano: “Ozymandias”, 

afinal, se dá a partir da construção de uma única e poderosa imagem. Por isso meu afinco em 

tentar preservar esse recurso.
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Encerramento

Chegamos, então, ao fim deste trabalho. O caminho percorrido foi tortuoso e repleto de 

digressões e assuntos que à primeira vista pareciam distantes do principal, mas creio que o seu 

trajeto  seja  claro:  partindo de  um exemplo  específico,  no  caso,  o  fenômeno da  ausência  de 

traduções da obra literária de Percy Bysshe Shelley, tentamos analisar e compreender melhor um 

pouco do funcionamento  da  manipulação  da  fama literária  e  como ela  se  relaciona  consigo 

mesma ao longo do tempo; isto é, como o trabalho dos reescritores de Shelley em sua cultura de  

partida resultou na ausência de reescritores no Brasil até o começo do século XXI.  Poderíamos 

identificar,  na  consciência  popular  coletiva,  dois  grandes  estereótipos  de  “grandes  autores”,  

altamente  simplificados,  como  todo  estereótipo,  que  podemos  chamar  de  o  “gênio 

incompreendido”, cuja obra só seria compreendida e apreciada após sua morte e a “celebridade 

efêmera”, cuja obra é um sucesso instantâneo, mas logo é esquecida. O que é interessante na 

fama literária de Shelley é justamente que ele não se encaixa em nenhum dos dois tipos e nisso jaz 

a complexidade da relação entre ele e seus reescritores. Shelley foi um ateu imoral, um fenômeno 

tardio (um “sleeper hit”, para usar os termos do cinema) de canonização quase-instantânea, um 

revolucionário pacifista e um “anjo belo e ineficaz”, depois, foi um ponto de referência para uma 

poética antiquada a ser substituída, e, então, um poeta “efeminado” e uma vergonha acadêmica, 

para ser redimido na cultura de sua língua apenas mais tarde, 140 anos após sua morte, e para ser 

introduzido em nossa cultura 40 anos depois disso.

Observamos  também  e  reenfatizamos  como  é  tênue  a  linha  que  separa  escritores  de 

reescritores, bem como a que separa o tradutor do autor original, e o tradutor e o autor original  

do crítico. Todos são agentes operando sobre a poética de cada tempo, na medida em que ela se 

relaciona com a sua realidade. A Primeira Guerra Mundial inviabilizou a poética de romantismo 

tardio  vitoriana/eduardiana,  não por  algum tipo  de decreto,  mas  porque a  personalidade  do 

homem, especialmente do poeta,  do começo do modernismo não era mais  a do começo do 

romantismo – embora ainda fosse mais semelhante à dele do que a do homem iluminista. Assim, 

a poética e a ideologia,  de que fala Lefevere, não determinam necessariamente a composição 

artística de cada período através do estabelecimento de normas a serem seguidas, mas sim molda 

a  visão  estética  (o “gosto”)  dos  leitores,  de  modo que  eles  ora  aceitam,  ora  rejeitam certos 

autores, ou melhor, certas leituras desses autores. Modificando o ponto de vista dos leitores, é 

natural,  então,  que  a  produção  dos  (re)escritores  de  cada  época,  eles  também  leitores,  seja 

determinada por esses dois fatores, sobre os quais, inclusive, eles irão atuar, modificando-os com 

o tempo e,  assim, criando a poética e a  ideologia  que moldarão a visão estética dos leitores 
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futuros. 

Quanto a Shelley, tendo passado pela trajetória de altos e baixos por que passou, acredito 

que agora já  esteja  sendo devidamente introduzido em nosso país,  por Fróes,  Britto,  Ramos, 

Milton,  Marsicano e  agora  por  mim,  assim que unir  as  traduções  em anexo com os  outros 

poemas  que  especifiquei  anteriormente,  de  modo  a  passar  uma  imagem  razoavelmente 

equilibrada das  facetas  do poeta.  Passada a  fase  inicial  de  apresentação do autor  ao público,  

gostaria de poder me dedicar aos seus poemas mais longos, como “Alastor”, Prometheus Unbound, 

The Cenci.
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