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Lecteur paisible et bucolique, 
Sobre et naïf homme de bien, 

Jette ce livre saturnien, 
Orgiaque et mélancolique. 

Si tu n'as fait ta rhétorique 
Chez Satan, le rusé doyen, 

Jette! tu n'y comprendrais rien, 
Ou tu me croirais hysthérique. 

Mais si, sans se laisser charmer, 
Ton oeil sait plonger dans les gouffres, 

Lis-moi, pour apprendre à m'aimer; 

Âme curieuse qui souffres 
Et vas cherchant ton paradis, 

Plains-moi!... Sinon, je te maudis!  

 
— “Épigraphe pour un livre condamné” 

Charles Baudelaire 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho analisou o poema “Correspondências”, do livro As Flores do Mal, 
de Charles Baudelaire, e as traduções realizadas por Jammil Almansur Haddad, Ivan 
Junqueira e Mário Laranjeira. O objetivo deste trabalho foi de analisar e comparar as 
escolhas tradutórias no poema “Correspondências”, realizadas pelos tradutores 
mencionados, com a finalidade de refletir sobre a tradução literária de poesia e suas 
dificuldades particulares. Para se estudar Baudelaire e sua influência no Brasil, 
utilizou-se o livro de Glória Carneiro do Amaral, Aclimatando Baudelaire, e o texto de 
Denise Bottmann, Baudelaire no Brasil. Como resultados alcançados, o trabalho 
observou que as três traduções estudadas possuem semelhanças e diferenças em se 
tratando dos vocábulos escolhidos. Essas distinções podem ser atribuídas ao fato de 
que as traduções possuem datas diferentes de criação, consequentemente seus 
tradutores foram influenciados por vivências pessoais diferentes, o que influencia na 
escolha de cada um. Por mais que existam essas diferenças, não há um equivalente 
perfeito para a tradução de termos de uma língua para outra, podendo existir mais de 
uma maneira de traduzir determinado vocábulo, e portanto não podemos falar na 
existência da melhor tradução para o poema estudado. 
 
Palavras-chave: Charles Baudelaire. Tradução. As Flores do Mal. Correspondências.  
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ABSTRACT 

 
 

The present work analyzed the poem "Correspondences", from the book The Flowers 
of Evil, by Charles Baudelaire, and the translations made by Jammil Almansur Haddad, 
Ivan Junqueira and Mário Laranjeira. The purpose of this work was to analyze and 
compare the translation choices in the poem "Correspondences", made by the 
mentioned translators, with the purpose of reflecting on the literary translation of poetry 
and its particular difficulties. In order to study Baudelaire and its influence in Brazil, the 
book of Gloria Carneiro do Amaral, Aclimatando Baudelaire, and the text by Denise 
Bottmann, Baudelaire in Brazil, were used. As results achieved, the work observed 
that the three translations studied have similarities and differences in the chosen 
vocabulary. These differences can be attributed to the fact that the translations have 
different dates of creation, consequently their translators were influenced by different 
personal experiences, which influences the choice of each one. Eventhough there are 
such differences, there is no perfect equivalent for the translation of terms from one 
language to another, there may be more than one way of translating a given word, and 
therefore we can not say that exist the best translation for the poem studied. 
 
Key words: Charles Baudelaire. Translation. The Flowers of Evil. Correspondences. 
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RÉSUMÉ  
 
 

Le présent travail a analysé le poème "Correspondances", du livre Les Fleurs du Mal, 
de Charles Baudelaire, et les traductions faites par Jammil Almansur Haddad, Ivan 
Junqueira et Mário Laranjeira. Le but de ce travail était d'analyser et de comparer les 
choix de traduction dans le poème "Correspondances", réalisé par les traducteurs 
mentionnés, afin de réfléchir sur la traduction littéraire de la poésie et de leurs 
difficultés particulières. Pour étudier Baudalaire et son influence au Brésil, on a utilisé 
le livre de Gloria Carneiro d'Amaral, Aclimatando Baudelaire, et le texte de Denise 
Bottmann, Baudelaire au Brésil. Comme les résultats obtenus, le travail a permis de 
constater que les trois traductions étudiées présentent des similitudes et des 
différences dans le vocabulaire choisi. Ces différences peuvent être attribuées au fait 
que les traductions ont des dates de création différentes, par conséquent leurs 
traducteurs ont été influencés par différentes expériences personnelles, ce qui 
influence le choix de chacun. Autant il y a ces différences, il n'y a pas d'équivalent 
parfait pour la traduction des termes d'une langue à l'autre, il peut-être plusieurs façons 
de traduire un mot donné, et donc nous ne pouvons pas parler qui existe la meilleure 
traduction pour le poème étudié. 
 
Mots-clés: Charles Baudelaire. Traduction. Les Fleurs du Mal. Correspondances. 
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INTRODUÇÃO 

Chegando aos anos finais da graduação em Letras Estrangeiras Modernas, no 

Bacharelado em Língua e Cultura Francesas, surgiu a necessidade da realização de 

um Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC. Com isso, procuramos um tema e 

focamos nosso estudo em assuntos que nos traziam fascínio e que estão presentes 

na matriz curricular do curso: a tradução e o poeta Baudelaire. O tema da tradução foi 

selecionado, primeiramente, devido a sua grande presença no curso, por exemplo: no 

segundo ano, quando há a disciplina de Introdução à Tradução I, que suscita reflexões 

sobre a tradução, o ato de traduzir, bem como questões relacionadas a direitos 

autorais. No terceiro e quarto anos há as Práticas de Tradução I e II, que permitem 

realizar traduções e assim experimentar e entender melhor as dificuldades 

encontradas no trabalho do tradutor. Essas são algumas das disciplinas do curso que 

mais nos interessaram pela dinâmica das aulas e das atividades propostas. Já em 

relação a Baudelaire, procuramos este autor primeiramente por indicação da 

orientadora, além do fato de sua magnum opus, As Flores do Mal, ser analisada na 

disciplina de Literaturas de Expressão Francesa II. Com a leitura do livro, passamos 

a apreciar a obra. 

O autor a ser estudado, Charles Baudelaire, filho de Joseph-François 

Baudelaire e Caroline Archimbaut-Dufaÿs, veio ao mundo no dia 9 de abril de 1821, 

na cidade de Paris, França, e faleceu em 31 de agosto de 1867 na mesma cidade em 

que nasceu. No dia 25 de junho de 1857 seu livro As Flores do Mal foi publicado, 

contendo 52 poemas inéditos, obra esta cujos exemplares, mais tarde, seriam 

apreendidos por ordem judicial, pois foi considerada um delito de ultraje à moral 

pública. Após o pagamento de uma multa e a retirada de alguns poemas, a obra voltou 

a ser vendida. Anos depois, estes poemas, chamados de “Poemas Condenados”, 

foram novamente incluídos na obra. Este livro passou por diversas modificações e 

adições de poemas ao longo da vida e após a morte de Baudelaire (JUNQUEIRA, 

2015). 

O presente trabalho buscará analisar traduções do poema “Correspondências”, 

de As Flores do Mal. Este poema foi primeiramente traduzido em 1932, por Felix 

Pacheco, quando proferiu seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. 

Desde então, este poema foi traduzido por muitos outros tradutores, tais como, Osório 

Dutra, em 1937; José Lino Grünewald, em 1994; além de outros que traduziram As 

Flores do Mal, por completo (MEIRELLES, 2011).  
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Foram selecionados três tradutores para serem estudados: Ivan Junqueira, 

Mário Laranjeira e Jammil Almansur Haddad. Para sintetizar essas informações, 

elaboramos o Quadro 1, que nos demonstra algumas das traduções encontradas do 

livro estudado, por parte de outros tradutores que também participaram da história das 

Flores do Mal no país: 

 

Quadro 1 - As traduções de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire 

TRADUÇÕES BRASILEIRAS DE POEMAS DE BAUDELAIRE 

TRADUTOR 
ANO DA 1ª 

PUBLICAÇÃO 
TRADUÇÃO CIDADE EDITORA 

GUILHERME 
DE ALMEIDA 

1944 

 
21 Poemas das 
Flores do Mal 

 
“Bendição” 
“O Albatroz” 

“A vida anterior” 
“A beleza” 

“Hino à beleza” 
“Perfume Exótico” 

“A Cabeleira” 
“Uma Carniça” 

“Remorso Póstumo” 
“Hoje, que dirás tu” 

“A Bela Nau” 
“O convite à viagem” 

“Spleen” 
“Spleen” 
“Spleen” 
“Spleen” 

“O Gosto do Nada” 
“Recolhimento” 

“A uma Passante” 
“A Alma do Vinho” 

“As Litanias de Satã” 
 

Rio de 
Janeiro 

Livraria José 
Olympio Editora 

JAMIL 
ALMANSUR 

HADDAD 
1958 

Tradução integral das 
Flores do Mal 

São 
Paulo 

Editora Difel 

IGNACIO DE 
SOUZA 
MOITTA 

1971 
Tradução integral das 

Flores do Mal 
Belém 

Conselho 
Estadual de 

Cultura 
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DANTE 
MILANO 

1979 

 
14 Poemas das 
Flores do Mal 

 
“Estes versos te dou” 

“Semper eadem” 
“A música” 

“O gato” 
“Horror simpático” 

“Um fantasma” 
“Canção da sesta” 

“O 
heautontinotoumenos” 

“O irremediável” 
“Spleen” 

“O repuxo” 
“O Letes” 

“Brumas e chuvas” 
“O relógio” 

 

Rio de 
Janeiro 

Núcleo Editorial 
da 

UERJ/Civilização 
Brasileira 

IVAN 
JUNQUEIRA 

1985 
Tradução integral das 

Flores do Mal 
Rio de 
Janeiro 

Nova Fronteira 

JUREMIR 
MACHADO 
DA SILVA 

2003 

Flores do mal: O amor 
segundo Charles 

Baudelaire  
Tradução integral das 

Flores do Mal 

Porto 
Alegre 

Editora 
Sulina 

MARIO 
LARANJEIRA 

2011 
Tradução integral das 

Flores do Mal 
São 

Paulo 
Martin Claret 

Fonte: a própria autora. 
 

Para delimitar o corpus do trabalho, isto é, as traduções de uma seleção de 

poemas de Baudelaire, além da tradução integral de Ivan Junqueira (2015), serão 

lidos outros poemas traduzidos das obras mencionadas no Quadro 1. Os autores 

Dante Milano e Guilherme de Almeida não foram por nós escolhidos por não 

traduzirem o poema que iremos estudar, mas vale destacar que Junqueira muito os 

elogia, como segue: 

 
As melhores versões de Baudelaire para a língua portuguesa 
pertencem, todavia, a dois poetas brasileiros: Dante Milano e 
Guilherme de Almeida, as deste último muito conhecidas (e com razão 
muitíssimo estimadas) sob o título As flores das “flores do mal” (2015, 
p. 599). 
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Somam-se às traduções de autoria de Milano e Almeida, as de Mário 

Laranjeira, escolhido por se tratar de um dos maiores tradutores de poesia francesa 

do país; Jammil Almansur Haddad também compõe o corpus por ser o primeiro a 

traduzir integralmente a obra de Baudelaire no ano de 1958. Integra também nosso 

quadro Ignácio De Souza Moitta, tradutor paraense, juiz desembargador do Tribunal 

Regional Eleitoral do Pará (1956-1959), criador da Associação Marabaense de Letras 

(MEIRELLES, 2010), porém sua tradução não fará parte do corpus da análise pois 

escolhemos a de Jammil Almansur Haddad por ser o primeiro a fazer uma tradução 

completa da obra de Baudelaire, alguns anos antes de Moitta. 

O presente estudo tem a intenção de analisar e comparar as escolhas 

tradutórias no poema “Correspondências”, realizadas pelos tradutores mencionados, 

com a finalidade de refletir sobre a tradução literária de poesia e suas dificuldades 

particulares. Paulo Ronái já nos adverte que um dos maiores obstáculos na tradução 

são os chamados holófrases, os quais são conceitos que só possuem designação 

dentro de um único idioma, como o termo “saudade” no português, que em muitas 

línguas não possui um correspondente direto. Portanto, o tradutor, sabendo que “não 

existe equivalente perfeito, resigna-se a manter o termo primitivo, valendo-se das 

muletas do grifo, das aspas ou das notas de pé de página” (RÓNAI, 1987, p. 16-17). 

O poema escolhido para ser estudado foi “Correspondências”, a partir de três 

traduções, quais sejam, a de Jammil Haddad, de Ivan Junqueira e de Mário Laranjeira. 

Esse poema foi selecionado por ser muito traduzido no país e ser considerado ponto 

de partida para o movimento simbolista no Brasil, movimento este que surgiu na 

França como reação ao Realismo e ao Parnasianismo. Fazendo uso da sinestesia e 

de uma visão subjetiva, simbólica e espiritual do mundo, esta corrente de pensamento 

entendia que o valor da obra de arte encontrava-se na combinação subjetiva de 

sentimentos e de pensamentos, de figuras e de formas regidas por leis próprias 

(HOUAISS, 2009).  

O trabalho tem como objetivo específico compreender como a escolha de 

determinados termos, por parte de alguns dos tradutores já mencionados, pode afetar 

a construção do poema selecionado, “Correspondências”, como um todo, para então 

discutirmos as possíveis diferenças das escolhas tradutórias.  

É justificável nossa escolha do autor, Charles Baudelaire, devido a seu grande 

e importante destaque no mundo da literatura e da poesia. O livro As Flores do Mal, 

considerado sua obra prima, foi selecionado justamente pela sua importância cultural. 

Pierre Emmanuel, crítico literário francês do século XX, afirma que a obra de 
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Baudelaire “é o maior arquétipo do poeta na época moderna e em todos os tempos” 

(apud JUNQUEIRA, 2000, p. 20), e Ivan Junqueira, poeta, tradutor, crítico literário 

brasileiro e vencedor de diversos prêmios literários, como o Prêmio Jabuti, da Câmara 

Brasileira do Livro (1995), completa afirmando que As Flores do Mal deixou um legado 

revolucionário da dolorosa existência do autor (2000). Junqueira ainda salienta que 

Charles Baudelaire é 

 
o maior de todos os precursores, dá bem a medida da grandeza de 
sua obra, não apenas de seu legado como poeta, mas também de sua 
inestimável contribuição como esteta, como crítico literário, musical e 
de artes plásticas, e até mesmo como pensador (JUNQUEIRA, 2015, 
p. 88-89). 

 
Junqueira também pondera sobre as traduções das obras do poeta no Brasil: 

“quase sempre mal lido, mal compreendido e mal traduzido, Baudelaire chega ao 

Brasil na última década do século XIX pelas mãos dos simbolistas” (2000, p. 80). 

Segundo Glória Amaral (1996), grande conhecedora de Baudelaire e pesquisadora 

das áreas de literatura comparada, literatura brasileira e francesa, ganhadora do 2º 

lugar do "Prêmio Jabuti" - Teoria e Crítica Literária com a obra Navette Literária 

França-Brasil (a crítica de Roger Bastide) (2011), a mais antiga tradução de um dos 

poemas do autor, e a primeira de que se tem notícia no país, é do ano de 1871, de 

Luís Delfino, poeta catarinense, do poema “Le Poison” [O Veneno], de As Flores do 

Mal. Porém, ainda que Baudelaire tenha sido muito traduzido no Brasil, poucas foram 

as versões integrais do livro (JUNQUEIRA, 2015), como nosso quadro pode mostrar. 

Percebe-se que a realização de traduções por profissionais da área está se 

tornando cada vez mais comum em um mundo globalizado como o de hoje, pois tanto 

os livros originais são acessíveis, quanto outras traduções são facilmente encontradas 

em bibliotecas públicas ou universitárias. Portanto, é muito fácil para alguém traduzir 

um texto e publicá-lo, seja em sites, blogs, ou em redes sociais, sem mencionar 

questões de autoria, que podem causar grandes problemas com a lei, como relativos 

aos Royalties, que devem ser pagos ao autor quando alguém faz uso de uma obra. 

Fora desse quadro legal, existem as obras que se encontram em domínio público, 

como os livros de Charles Baudelaire, e que, portanto, estão livres desse tipo de 

questão, suscitando mais traduções. Faz-se necessário demonstrar que a tradução 

não é uma tarefa simples, e que ainda que feita a bel prazer, requer do tradutor um 

trabalho árduo, muito estudo e empenho, cujo resultado só aparece após uma 

profunda pesquisa e análise de textos. 
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Sobre Charles Baudelaire, a pesquisa se apoiará, inicialmente, em dois livros: 

Baudelaire, de Théophile Gautier, com a tradução de Mário Laranjeira, publicado pela 

Editora Boitempo Editorial, em 2001, e o próprio livro As Flores do Mal, traduzido por 

Ivan Junqueira, edição especial da editora Nova Fronteira, que apresenta uma 

historiografia da vida e da obra de Charles Baudelaire. Inicialmente, foi feita uma 

pesquisa geral buscando livros biográficos de Charles Baudelaire, e, por fim, foram 

selecionados os dois mencionados, o primeiro, escrito por Théophile Gautier, 

considerado o grande mestre de Baudelaire, a quem ele dedica As Flores do Mal, e o 

segundo, por Ivan Junqueira, no qual faz uma cronologia da vida do autor estudado. 

Para tratar de Baudelaire no Brasil, a obra Aclimatando Baudelaire, de Glória 

Carneiro do Amaral, será primordial, pois aborda principalmente a presença de 

Charles Baudelaire em vários escritores brasileiros. Amaral afirma sobre o autor em 

seu livro: “Se, no meio do século XIX, as opiniões sobre As Flores do Mal se dividiam, 

no nosso fim de milênio, mesmo sem escolhê-lo para poeta de cabeceira, ninguém 

poderá negar-lhe o trono de poeta da modernidade” (1996, p. 16). O mesmo vale para 

o trabalho de Denise Bottmann, Baudelaire no Brasil, no qual a autora afirma que “o 

que há de poesia e prosa de Baudelaire disseminado em revistas, jornais e 

suplementos literários desde o século XIX chega à casa de algumas centenas” 

(BOTTMANN, 2017, p. 3). Afirmações que reforçam a importância de se estudar 

Charles Baudelaire. 

Em suma, o trabalho procurará analisar três traduções do poema 

“Correspondências”, da obra As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, buscando 

demonstrar diferentes, ou semelhantes, escolhas de cada autor para sua tradução. 

Será feita uma análise de textos teóricos que apresentam como uma tradução não é 

realizada de maneira simples, textos também que questionam a própria ideia da 

tradução como algo realizável, afinal “todo texto literário é fundamentalmente 

intraduzível por causa da própria natureza da linguagem” (RÓNAI, 1987, p.13). 
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1. APRESENTANDO AS FLORES DO MAL 

Podemos dizer que a história de As Flores do Mal foi tão conturbada quanto a 

do próprio autor. A obra passou por diversas modificações e teve alguns de seus 

poemas retirados devido a um processo judicial. Além disso, a editora Poulet-

Malassis, pela qual era publicada, passou por dificuldades financeiras. O próprio autor 

muitas vezes não conseguia se sustentar, mas ainda era muito bem-visto, sendo 

considerado um talento inédito e inspiração para toda uma futura geração de artistas, 

como trata Théophile Gautier:  

 
Charles Baudelaire ainda era um talento inédito, preparando-se na 
sombra para a luz, com aquela vontade tenaz que, nele, se 
acrescentava à inspiração; mas o seu nome já começava a circular 
entre os poetas e artistas com certo frêmito de expectativa, e a jovem 
geração, que vinha depois da grande geração de 1830, parecia contar 
muito com ele (GAUTIER, 2001, p. 31). 

 
Muitos anos antes de lançar As Flores do Mal, Baudelaire começou a publicar 

individualmente os poemas que iriam compor seu magnun opus. No ano de 1848 

publicou em um jornal chamado L’echo des marchands de vin o poema “Le vin de 

l’assassin” [“O vinho do assassino”]. Em seguida, no mesmo ano publicou os poemas 

“Châtiment de l’orgueil” [“Castigo do Orgulho”] e “L’âme du vin” [“A alma do vinho”] no 

Magasin des Familles, outro jornal da época, e também o poema “Lesbos” na antologia 

de Julien Lemer, Les poètes de l’amour (JUNQUEIRA, 2015, p. 22-23). Segundo 

Gautier, muitos poemas que englobariam nas Flores do Mal já estavam escritos, e 

Baudelaire “desde o início já possuía a sua forma e era senhor de seu estilo, que 

acentuou e poliu mais tarde” (2001, p. 41). 

No ano de 1851, sob o título de “Les Limbes”, Baudelaire publicou 11 poemas 

no Le messager de l’assemblée, um jornal quotidiano do tempo: “Spleen” [“Pluviôse 

contra toda a cidade...”], “Le mauvais moine” [“O mau monge”], “L’idéal” [“O Ideal”], 

“Le mort joyeux” [“O morto alegre”], “Les chats” [“Os gatos”], “La mort des artiste” [“A 

morte dos artistas”], “La mort des amants” [“A morte dos amantes”], “Le tonneau de la 

haine” [“O tonel do ódio”], “De pronfundis clamavi”, “La cloche fêlee” [“O sino rachado’] 

e “Les hiboux” [“Os mochos”], todos que eventualmente fariam parte do livro As Flores 

do Mal. No ano seguinte, publica “Le reniement de Saint Pierre” [“A negação de São 

Pedro”] e “L’homme et la mer” [“O homem e o mar”] na Revue de Paris, uma famosa 

revista literária francesa fundada em 1829. No ano de 1854, publica “Le chat” [“O 

gato”] no Journal d’Alençon, e na Jean Raisin, revue joyeuse et vinicole, publicou “Le 
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vin des chiffoniers” [“O vinho dos trapaceiros”], todos do livro As Flores do Mal 

(JUNQUEIRA, 2015, p. 23-24). 

Foi somente no dia 1º de junho de 1855 que a Revue des deux mondes 

publicou, sob o título ainda inédito de As Flores do Mal, 18 poemas de Baudelaire: “Au 

lecteur” [“Ao leitor”], “Réversibilité” [“Reversibilidade”], “Le tonneau de la haine” [“O 

tonel do ódio”], “Confession” [“Confissão’], “L’aube spirituelle” [“A aurora espiritual”], 

“La destruction” [“A destruição], “Un Voyage a Cythère” [“Uma viagem a Citera”], 

“L’irréparable” [“O irreperável”], “L’invitaction au voyage” [“O convite à viagem”], 

“Moesta et errabunda”, “Le cloche fêlee” [“O sino rachado”], “L’ennemi”  [“O inimigo”], 

“La vie antérieure” [“A vida anterior”], “De profundis clamavi”, “Remords posthume” 

[“Remorso póstumo”], e “L’amour et le crâne” [“O amor e o crânio”] (JUNQUEIRA, 

2015, p. 25). 

Em 1856, Baudelaire conseguiu um contrato com a editora Poulet-Malassis e 

De Broise, à qual vendeu os direitos de As Flores do Mal. Foi em 1857, no dia 25 de 

junho, que aconteceu o lançamento de obra, com 1.100 exemplares, em que a 

coletânea incluía 52 poemas inéditos. A obra possuía 101 poemas divididos em cinco 

seções: “Spleen e ideal”, “Flores do Mal”, “Revolta”, “O vinho” e a “A morte” 

(JUNQUEIRA, 2015, p. 26). Foi então que a “reputação de Baudelaire [...] explodiu de 

repente quando se apresentou ao público trazendo na mão o ramalhete da Flores do 

Mal, um ramalhete nada parecido com os inocentes maços poéticos dos principiantes” 

(GAUTIER, 2001, p. 52). 

Entretanto, em menos de 2 semanas a contar da data de seu lançamento, a 

obra de Charles Baudelaire começou a chamar a atenção das revistas devido a sua 

suposta imoralidade. No dia 7 de julho de 1857, a direção da Segurança Pública, órgão 

do Ministério do Interior, alertou aos tribunais sobre o delito de ultraje à moral pública 

cometido por Baudelaire com seu recente livro. Vale ressaltar que o poeta não recebeu 

apenas críticas negativas, pois Edouard Thierry, escritor e tradutor, o elogiou em seu 

artigo no Le Moniteur. Dez dias depois, o tribunal instaurou uma ação judicial contra o 

autor e seus editores, e ordenou a apreensão dos exemplares. No dia 20 de agosto 

do mesmo ano, a 6ª Vara Correcional, após ter ouvido a acusação de Ernest Pinnard 

– o mesmo que realizou o acusatório de Madame Bovary – e a defesa de Chaix d’Est-

Ange, advogado e político francês, condenou Baudelaire a uma multa de trezentos 

francos (que mais tarde ele suplicaria à imperatriz para que se reduzisse o valor da 

multa, pois passava por sérias dificuldades financeiras, e ela foi diminuída para 

cinquenta francos). Seus editores foram condenados a pagar uma multa de cem 
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francos cada um e foi ordenada a retirada de seis poemas: “Lesbos”, “Femmes 

damnées” [“Mulheres Malditas’], “Le Léthé” [“O Letes”], “A celle qui est trop gaie” [“À 

que está sempre alegre”], “Les bijoux” [“As joias”] e “Les metamorfoses du vampire” 

[“As metamorfoses do vampiro”]. Esses poemas, chamados de “Poemas 

Condenados”, foram posteriormente incluídos na Marginália (1866) e então 

devidamente incorporados ao texto de As flores do mal, a partir da primeira edição 

póstuma, de 1868 (JUNQUEIRA, 2015, p. 27-37). Sobre esses poemas ditos imorais, 

Théophile Gautier afirma que são  

 
poemas de uma imoralidade tão erudita, tão abstrusa, tão envolta de 
formas e de véus de arte que exigiriam, para ser compreendidos pelos 
leitores, uma elevada cultura literária, tiveram de ser amputados do 
volume e substituídos por outros de excentricidade menos perigosa 
(GAUTIER, 2001, p. 52). 

 
Vemos que neste trecho Gautier afirma que a sociedade ainda não estava 

pronta para os poemas de Baudelaire, e que faltava uma elevada cultura literária. Por 

isso tiveram que ser retirados de circulação e substituídos por outros que fossem 

menos imorais. Ele ainda complementa evidenciando que este escândalo demonstrou 

que o poeta trazia “coisa tão rara, uma obra original e de um sabor todo particular” 

(GAUTIER, 2001, p. 52). 

Baudelaire continuou a publicar poemas em diversas revistas francesas, como 

a Revue française e a Revue contemporaine. Em 1860, o autor vendeu os direitos 

para uma segunda edição de As flores do mal para a editora Poulet-Malassis e De 

Broise, que foi lançada somente em 1861, com 35 novos poemas, sendo apenas um 

inédito (JUNQUEIRA, 2015). 

No ano de 1866, Poulet-Malassis publicou sob o título de “Les épaves” 

[“Marginália”], 23 poemas de Baudelaire, dentre os quais estavam os poemas 

condenados e os versos de circunstância. Mais tarde eles foram adicionados a uma 

edição de As flores do mal (JUNQUEIRA, 2015). 

Charles Baudelaire morreu no dia 31 de agosto de 1867. No ano de 1868, o 

Tribunal Correcional de Lille condenou a editora Poulet-Malassis à destruição da obra 

Marginália. Foi apenas em 1949 que a Corte de Cassação reabilitou Baudelaire e sua 

obra (JUNQUEIRA, 2015). 

A poesia de Baudelaire trouxe grande espanto para a época, seus temas eram 

os mais variados, mas em destaque temos a morte, degeneração, destruição, 

putrefação, luxúria, além de outros de cunho erótico e carnal. A literatura de 
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Baudelaire originou diversas inovações para seu tempo, seja em questões como a 

estruturação e métrica do poema, como seus temas em si, por misturar o grotesco ao 

belo. Os poemas chamados condenados receberam esse nome devido ao processo 

judicial pelo qual passaram, vez que eram considerados um ultraje à moral pública 

devido a sua temática obscena. Mas mesmo com todas essas controvérsias, esses 

poemas foram reinseridos no livro As Flores do Mal, e hoje esta obra é considerada 

de leitura obrigatória aos interessados em estudar a modernidade estética. Gautier 

ainda define essa obra como “o mais belo florão da coroa poética de Baudelaire” 

(GAUTIER, 2001, p. 67). 
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2. BAUDELAIRE NO BRASIL 

Neste momento, iremos situar nosso autor, Charles Baudelaire, no Brasil, à luz 

da leitura do livro Aclimatando Baudelaire, escrito por Glória Carneiro do Amaral. Esse 

texto foi resultado da tese de doutorado da autora, apresentada ao Curso de Letras e 

Literatura Francesa da Universidade de São Paulo, em junho de 1989. Em conjunto, 

complementamos os estudos com o texto Baudelaire no Brasil, de Denise Bottmann, 

que nos traz um incrível levantamento da presença do autor francês no país, e mais 

atual que o de Amaral, por ser um trabalho publicado no ano de 2017. 

Amaral afirma que a base de sua pesquisa foi o ensaio “Os primeiros 

baudelairianos no Brasil”, de Antonio Candido, e a partir de sua leitura abriu-se para 

a autora um estudo da repercussão da poesia de Baudelaire no Brasil, tendo se 

limitado às três últimas décadas do século XIX.  A autora fez então um levantamento 

das obras mais significativas sobre a presença de Baudelaire na poesia brasileira. O 

corpus de seu trabalho estava praticamente na Seção de Obras Raras da Biblioteca 

Municipal de São Paulo, segundo ela nos informa. Bottmann, por sua vez, afirma que 

seu trabalho concentra-se nas traduções de Baudelaire publicadas em livros, sejam 

volumes próprios ou antologias. A autora também afirma que utilizou como base o 

próprio livro de Glória Amaral, e por isso muitas informações convergem. Portanto, 

seu trabalho fui utilizado para abordar as traduções de Baudelaire a partir do século 

XX. 

Logo de início, Amaral faz uma bela citação de T.S. Eliot sobre Baudelaire, a 

título de introdução de sua pesquisa:  

 
Baudelaire foi universal e, ao mesmo tempo, permaneceu limitado por 
um modismo que ele próprio ajudou a criar. Dissociar o permanente 
do efêmero, distinguir o homem da sua influência e, finalmente, 
separá-lo das associações feitas por aqueles poetas ingleses que 
inicialmente o admiraram não é tarefa das mais cômodas. Sua própria 
amplitude cria dificuldades, pois ela induz o crítico partidário, mesmo 
nos dias de hoje, a reconhecer em Baudelaire o patrono de suas 
próprias crenças (ELIOT apud AMARAL, 1996, p. 15). 

 
Neste sentido, a autora afirma que a obra de Baudelaire exerce um efeito 

magnético, e por isso, além do crítico americano, outros autores como Victor Hugo, 

Théophile Gautier e Jean-Paul Sartre não conseguem evitar o registro do “seu 

Baudelaire” (AMARAL, 1996, p. 15 – grifo da autora). Baudelaire muito escreveu 

também sobre a pintura, talvez até mesmo mais do que sobre a literatura. Mas sobre 
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esta última, tem textos fundamentais dedicados às obras de Edgar Allan Poe, Gautier, 

Victor Hugo e Flaubert.  

A popularidade do poeta cresceu de maneira incomparável, e foi um comentário 

de Victor Hugo em uma de suas cartas que contribuiu para que As Flores do Mal 

entrasse para a história: “Dotais o céu da arte de não sei que raio macabro. Criais um 

arrepio novo”. Tal trecho mostra que Victor Hugo sabia que estava diante de uma 

poesia capaz de criar uma nova emoção, ainda que não fosse definida com precisão. 

Com o advento do Simbolismo, Baudelaire é o primeiro a ser citado quando se 

fala na estética desse movimento, com um de seus poemas mais antológicos, 

“Correspondências”. Nesse sentido, “identifica-se também Baudelaire ao poeta da arte 

pela arte, da busca da forma perfeita, o que pode ser ilustrado pelo seu próprio apuro 

formal” (AMARAL, 1996, p. 18). 

A autora afirma que a obra toda de Baudelaire é bem diversificada, o que atesta 

a genialidade do autor, seja nas descrições de cenários e de mulheres, ou nas 

reflexões metafísicas e nos devaneios. O autor consegue alcançar em sua obra uma 

extraordinária homogeneidade escritural, seja em poesia, em prosa poética ou em 

crítica. Amaral nos diz também que “a obra de Baudelaire parece mesmo um imenso 

e incontido desabafo, uma necessidade premente de expressão de um ser humano 

procurando seu lugar no cosmos” (AMARAL, 1996, p. 23). 

Entre os anos de 1870 e 1900, é difícil fazer a relação de quantos 

baudelairianos existiram, mas é certo dizer que todos os poetas devem ter uma 

relação, mesmo que de passagem, com a obra de Baudelaire, seja por epígrafes ou 

por traduções. Nessa época, a cultura francesa estava impregnada no dia a dia dos 

literatos brasileiros, visto que tomavam a França como modelo literário e existencial. 

Este afrancesamento representava uma emancipação do país de Portugal, já que 

fazia pouco tempo que o Brasil não estava mais na condição de colônia dessa 

metrópole. Porém, não foi só nossa pátria que se afrancesou, mas também Portugal, 

em sua literatura, hábitos e até mesmo política (AMARAL, 1996). 

No Brasil, o primeiro registro da leitura de As Flores do Mal são as traduções, 

já que estas eram moda no século XIX. Até então, a mais antiga encontrada é de 

1871, tradução de “Moesta et errabunda”, por Carlos Ferreira, e a de Luís Delfino do 

poema “O Veneno”, inédita até sua publicação em 25 de dezembro de 1934 no Jornal 

do Comércio, sob os auspícios de Felix Pacheco, diretor gerente do jornal na época. 

Por mais que as primeiras aparições do poeta traduzido tenham começado em 1871, 

é possível concluir que Baudelaire era lido no Brasil antes desta época, vez que 
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existem inúmeras aparições do poeta francês na imprensa brasileira, como em 1856, 

quando há a notícia do lançamento de Histories extraordinaires, uma tradução de 

Baudelaire de contos de Edgar Allan Poe, bem como menções suas na revista literária 

Le Boulevard (AMARAL, 1996; BOTTMANN, 2017). 

Em 1882, Teófilo Dias traduziu o mesmo poema. Em seguida, Carlos Ferreira, 

escritor gaúcho, tendo como primeiro sucesso o poema “Rosas Loucas”, também o 

traduziu. Vale dizer também que esses autores estavam influenciados pela poesia de 

Álvares de Azevedo que, por meio do macabro, causava impacto entre os românticos. 

Esses foram os poetas que começam a ler a obra de Baudelaire (AMARAL, 1996). 

No ano de 1874, Regueira Costa traduz “Le Jet d’eau” [“O jato d’água”] em suas 

Flores Transplantadas. Felix Pacheco, no artigo do Jornal do Comércio, diz saber 

dessa tradução por intermédio de Onestaldo de Penafort; Jammil Almansur Haddad a 

menciona em seu levantamento de 1957, e Tavares Bastos também a inclui em seu 

livro Baudelaire no idioma vernáculo, de 1963. Em seguida, Amaral expõe que “a 

tradução, no século XIX, era, assim, muito frequentemente, uma interpretação do 

autor traduzido” (AMARAL, 1996, p. 41). 

Sobre as referências ao nome de Baudelaire, a primeira de que se tem notícia 

é a de Fausto Cunha, de 1871, quinze anos após a publicação de As Flores do Mal, 

na França, e apenas 5 anos após sua morte. Em 1878, Teófilo Dias traduz mais um 

dos poemas do livro As Flores do Mal, “O albatroz”. Amaral em seguida evidencia 

outras referências ao nome de Baudelaire, como é a de José Lopes Trovão, no 

prefácio de O régio saltimbanco, de Fontoura Xavier, em 1887. Então falamos do autor 

Artur Barreiros, que no ano de 1879, no prefácio do livro Parisina, de Carvalho Júnior, 

também fez referência a Baudelaire e sua obra (AMARAL, 1996; BOTTMANN, 2017). 

Machado de Assis igualmente fez parte da história de Baudelaire no Brasil. Em 

1879, na Revista Brasileira, ele publicou o artigo “A Nova Geração”, em que, no 

primeiro tópico, discute a recepção do autor francês, e o fato de ele ter sido recebido 

como um realista. Machado não concorda com tal afirmação e reitera seu desagrado 

quanto à classificação: 

 
Quanto a Baudelaire, não sei se diga que a imitação é mais intencional 
do que feliz. O tom dos imitadores é demasiado cru; e aliás não é outra 
tradição de Baudelaire entre nós. Tradição errônea. Satânico, vá, mas 
realista o autor de “D. Juan aux enfers” e de “Tristesses de la lune!” 
(ASSIS apud AMARAL, 1996, p. 44). 
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Entretanto, a lição do mestre se perde na medida em que, para os 

baudelairianos do Brasil, o Baudelaire que Machado de Assis cita não é o mesmo para 

eles. Ora, Machado não via o autor francês como um realista, como a corrente da 

época o classificava. Segundo Assis “os termos Baudelaire e realismo não se 

correspondem” (apud AMARAL, 1996, p. 43). 

Até mesmo Olavo Bilac se aventurou no mundo baudelairiano, ao publicar sua 

paráfrase “A cabeleira”, no livro Poesias, pela Teixeira & Irmãos (BOTTMANN, 2017).  

Em seguida, temos Sílvio Romero que, em seu livro História da literatura Brasileira 

(1888), menciona a poesia de Baudelaire, traçando um parentesco com Álvares de 

Azevedo: 

Há apenas mais talento do que em Baudelaire, porque, de envolta com 
os desalentos e extravagâncias do gênero, em Azevedo aparecem as 
manifestações do lirismo que não possuía tão eloquentes o poeta 
francês (ROMERO apud AMARAL, 1996, p. 46). 

 
José Veríssimo seguiu as ideias de Machado de Assis no livro História da 

literatura brasileira, como Amaral demonstra: 

 
Não houve no Brasil, como não houve em parte alguma, poesia que 
se possa chamar de naturalista no mesmo sentido em que se fala de 
romance. E ainda de teatro, naturalista. É que não existe poesia sem 
certa dose de idealismo, incompatível com tal naturalismo. 
Enganavam-se redondamente, como no tempo lhes mostrou Machado 
de Assis, os imitadores indígenas de Baudelaire que nas Fleurs du Mal 
buscavam justificação do seu realismo ou naturalismo. E sua 
inteligência os condenou à imitação pueril e falha (VERÍSSIMO apud 
AMARAL, 1996, p. 46). 

 

Com isso, Amaral nos diz que José Veríssimo cita e retoma as ideias de 

Machado sem muito aprofundá-las, como se este tivesse apenas endossado a opinião 

de um crítico anterior. Manuel Bandeira, segundo a autora, não acrescenta nenhuma 

novidade, e apenas relata em sua obra Antologia dos poetas brasileiros da fase 

parnasiana (1937) que a influência de Baudelaire já fora apontada pela crítica antes 

mesmo do uso da palavra “parnasianismo”. Por fim, Carvalho Júnior retoma, por meio 

de citações, os elogios de Machado de Assis (AMARAL, 1996). 

É somente a partir da década de 1930 que Baudelaire ganha maior presença 

no Brasil e passa a ser traduzido e publicado em livros. Até o ano de 1936, o autor 

francês continua a aparecer de forma avulsa no país, principalmente em antologias 

(BOTTMANN, 2017). 
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É no ano de 1937 que encontramos a primeira tradução integral de uma obra 

de Baudelaire. O fato inédito foi a publicação do volume Pequenos poemas em prosa, 

lançado pela Editora Athenas, em sua Biblioteca de Clássicos, traduzido por Paulo M. 

de Oliveira, pseudônimo de Aristides Lobo (BOTTMANN, 2017).  

No centenário de comemoração de As Flores do Mal, no ano de 1958, surge a 

primeira tradução quase completa da obra – faltando apenas cinco dos poemas que 

compõem a obra francesa (BOTTMANN, 2017) –, realizada por Jammil Almansur 

Haddad, que é precedida pelo primeiro estudo específico sobre a presença do autor 

no Brasil. 

Para um estudo da presença baudelairiana no Brasil, Amaral afirma que são 

fundamentais os artigos do professor Antonio Candido: a “Introdução às Poesias 

escolhidas de Teófilo Dias” (1959) e “Os primeiros baudelairianos do Brasil” (1973) 

(AMARAL, 1996, p. 49). Em seguida, os estudos sobre o Simbolismo fazem grandes 

alusões ao poeta francês e ao seu papel para a formação da estética do movimento. 

Massaud Moisés, em seu livro O simbolismo, acredita que a raiz do movimento está 

na presença de Baudelaire: 

 

Como facilmente se compreende, a instalação do Simbolismo no 
Brasil longe esteve de efetuar-se ex-abrupto. Com efeito, resultou 
duma série de ocorrências que, somadas e avolumadas, formaram um 
ambiente propício à instauração da ideia nova. Tirante aquilo que no 
Romantismo já o denuncia ou prepara, o mais recuado acontecimento 
que registra uma transformação estética rumo ao Simbolismo, vincula-
se a Baudelaire. Como se sabe, desse poeta francês partiram 
praticamente todas as linhas de força que compõem a poesia 
moderna, vários “ismos” em voga desde a última vintena do século 
XIX, entre as quais o próprio Simbolismo. A rigor, não lhe deu origem, 
mas trouxe condições e alguns dos ensinamentos que o fizeram 
possível – o que não é pouco [...] Na cronologia que se segue, e que 
vai se cerrando a pouco e pouco, ainda é a presença de Baudelaire 
que assinala a transição entre a poesia romântica, ou mesmo 
parnasiana, e a poesia de nítidos acentos simbolistas. Com o tempo, 
outras influencias viriam acrescentar-se à baudelairiana no 
estabelecimento do novo ideal de arte (MOISES apud AMARAL, 1996, 
p. 46). 

 

Em suma, a autora afirma que durante muito tempo seguia-se o que era dito 

por Machado de Assis em seu texto “A Nova Geração”, considerado como ponto 

obrigatório para todos que desejassem tratar desse assunto. Amaral afirma que quase 

nada se adicionou ao que Machado de Assis disse até os artigos de P. E. da Silva 

Ramos e de Antonio Candido, que forneceram novos dados e análises (AMARAL, 

1996). Então, Glória do Amaral termina o segundo capítulo com o seguinte trecho: 
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A fortuna crítica d’As Flores do Mal no Brasil permite-nos duas 
observações importantes. Primeiramente, no fim dos anos 70 do 
século XIX, Baudelaire era lido, no Brasil, como poeta realista e 
satânico, embora a um leitor atento como Machado de Assis 
repugnasse a leitura realista. Segundo, a repercussão da poesia de 
Baudelaire não só é reconhecida pelos críticos, como também serve 
de base para definir novos rumos poéticos: poetava-se à Baudelaire 
ou à Hugo, confirmando a necessidade do aval de culturas 
consideradas mais avançadas para o que se fazia no Brasil daquele 
momento (AMARAL, 1996, p. 52). 

 

No ano de 1870, novas ideias impõem-se no mundo cultural brasileiro, como o 

evolucionismo e o positivismo. Vindas da Europa e baseadas nas teorias de Comte, 

Taine, Darwin e outros, elas conquistam o panorama intelectual. Desse meio, após o 

Romantismo incontestável, surgem novas mudanças, uma “nova geração”, ainda que 

sem definição e sem rumos, pois a única certeza que se tinha era a de que reagia 

contra o Romantismo. Machado de Assis, em seu texto “A Nova Geração”, de 1879, 

deixa claro que: 

 

Vimos que há uma tendência nova, oriunda do fastio deixado pelo 
abuso do subjetivismo e do desenvolvimento das modernas teorias 
científicas; vimos também que esta tendência não está perfeitamente 
caracterizada, e que os próprios escritores novos tentam achar-lhe 
uma definição e um credo; vimos enfim que esse movimento é 
determinado por influência de literaturas ultramarinas (ASSIS apud 
AMARAL, 1996, p. 56). 

 

As traduções do poeta francês continuam cada vez mais completas no século 

XX. Em 1944, Guilherme de Almeida traduz 21 poemas selecionados no livro Flores 

das “Flores do mal”, pela editora José Olympio, na Coleção Rubáiyát. No ano de 1979, 

Dante Milano publicou sua tradução de catorze poemas de Baudelaire em seu volume 

de Poesia e prosa, pela editora da UERJ e Civilização Brasileira. Agora em 1985, sai 

a tradução integral de Ivan Junqueira de As Flores do Mal, pela editora Nova Fronteira, 

trabalho este que trouxe um aspecto crítico e bibliográfico da vida e obra de Charles 

Baudelaire (BOTTMANN, 2017). 

É no ano de 2001 que se identifica um plágio em uma das traduções de 

Baudelaire. A Editora Martin Claret é acusada de “apropriação e estropiamento da 

tradução de Jammil Almansur Haddad” (BOTTMANN, 2017, p. 26) fazendo uso de um 

pseudônimo, Pietro Nassetti. O escritor e tradutor Ivo Barroso, em seu texto Flores 

roubadas do jardim alheio, publicado no site Jornal de Poesia, discrimina 

completamente a atitude da editora e expõe que “a contrafação é tão explícita que 
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chega a ser vergonhosa”, chega a nomear o tradutor da obra de “plagiário indecoroso” 

e “tradutor-xerox” (BARROSO, 2017). Barroso demonstra diversos exemplos da cópia 

descarada da tradução de Jammil Haddad, como a existência de uma nota de rodapé 

exatamente igual. São tantas as amostras de plágio que o autor avisa: “Estender a 

amostragem seria recair ad infinitum na certeza que desde já se patenteia de que os 

poemas apresentados nesta edição de ‘As Flores do mal’ foram subtraídos do berço 

alheio e criados por pais adotivos em proveito próprio” (BARROSO, 2017). 

Em 2003, a editora Sulina lança uma edição bilíngue do livro As Flores do mal: 

o amor segundo Charles Baudelaire, com tradução de Juremir Machado da Silva. 

Trazendo 84 poemas, entre eles “A serpente que dança”, “A uma passante”, “Os olhos 

de Berta”, “A cabeleira”, “A beleza”, “Tristezas da lua”, “O gato”, “O vinho dos 

amantes”, “Perfume exótico”, “A bela nau” (BOTTMANN, 2017, p. 26). 

Foi em 2011 que a editora Martin Claret lançou outra tradução para As Flores 

do Mal, agora traduzida por Mário Laranjeira, buscando substituir o plágio descarado 

da tradução de Haddad em nome de Pietro Nassetti. Neste mesmo ano, a tradução 

de Guilherme de Almeida é novamente publicada pela Editora 34, com ilustrações que 

Matisse fez para uma edição francesa no ano de 1934. Há também mais uma tradução 

publicada, desta vez por Helena Amaral, pela editora Multifoco (BOTTMANN, 2017). 

A obra de Glória Amaral, em conjunto com o texto de Denise Bottmann, nos 

mostra a importância de se estudar Charles Baudelaire. Vemos que o autor é citado 

no Brasil desde o século XIX, mais precisamente em 1871, com a tradução de Luís 

Delfino do poema “O Veneno”, mas acredita-se que o autor já era lido no país muitos 

anos antes. A partir disso, a presença do autor só cresceu em terras tupiniquins. Em 

destaque, abordamos a existência de uma discussão na academia, na qual Machado 

de Assis questiona Baudelaire como um escritor realista. Nesse sentido, vemos que 

nosso autor francês trouxe grandes influências para a literatura brasileira, além de sua 

obra ser constantemente traduzida.  
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3. ANÁLISE DAS TRADUÇÕES DE “CORRESPONDENCES”, DE CHARLES 

BAUDELAIRE 

Neste capítulo do trabalho iremos fazer uma análise das traduções do poema 

“Correspondances” [“Correspondências”], do livro As Flores do Mal, de Charles 

Baudelaire. Para tanto, utilizaremos as traduções de Mário Laranjeira, da editora 

Martin Claret, de 2012; de Ivan Junqueira, da editora Nova Fronteira, de 1985; e a de 

Jammil A. Haddad, de que conseguimos tradução graças ao texto “Les Fleurs du Mal 

no Brasil: As Traduções de “Correspondances”, de Ricardo Meirelles, publicado na 

Revista Cultura & Tradução, da editora da UFPB, no v. 1, n. 1 de 2011. 

Entretanto, antes de iniciarmos a análise das traduções do poema, é necessário 

fazer um breve histórico de sua repercussão no Brasil. Para tal estudo, utilizaremos o 

texto já citado de Ricardo Meirelles. O presente artigo é tido como um desdobramento 

de um trabalho mais extenso do autor sobre a história da tradução e recepção dos 

poemas de Charles Baudelaire no Brasil. Em sua tese, Meirelles fez um resgate 

historiográfico de As Flores do Mal no país, além de observar o papel da tradução 

poética na História da Literatura Brasileira.  

Nessa mesma tese, o autor questionou os métodos e teorias da tradução 

poética, comparando as traduções de diversos autores, dando importância aos 

aspectos linguísticos, históricos e culturais de cada texto. Meirelles destaca que 

observou diferenças entre as abordagens tradutórias, sendo cada uma construída de 

acordo com o seu momento estético, histórico e ideológico. Entretanto, o autor chama 

atenção a essas diferenças, vez que as traduções realizadas ao longo do tempo 

permitem novas leituras do clássico francês, além de novas perspectivas sobre os 

métodos e teorias da tradução, o que possibilitou uma leitura historiográfica do 

conjunto (MEIRELLES, 2011). 

No presente artigo, o autor faz uma análise do verso alexandrino no Brasil e 

estabelece uma discussão de sua tradução no país. Para exemplificar, faz uso do 

poema “Correspondências”, um dos mais traduzidos por poetas, principalmente da 

segunda metade do século XX. De início, o autor afirma que sua leitura simultânea 

dessas traduções permitiu observar que: 

 
A reprodução de um método ou projeto tradutório mais ortodoxo pode, 
no mínimo inferir na compreensão, entendimento ou ainda, na 
percepção do leitor, marcando uma recepção tendenciosa e 
desequilibrada de elementos fundamentais do livro Les Fleurs du Mal 
(MEIRELLES, 2011, p. 1). 
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Segundo Meirelles, em questões estéticas, a forma foi muito importante para 

Baudelaire. Todos os 166 poemas do livro As Flores do Mal são escritos em “versos 

medidos e rimados e se dividem quase igualmente entre soneto e poemas de estrofes 

heterométricas” (MEIRELLES, 2011, p. 2). Vale destacar que um terço do livro, 52 

poemas, é composto por versos alexandrinos, ainda que não sejam todos que sigam 

a versão clássica deste verso. O autor afirma que Baudelaire “traz à poesia um novo 

conteúdo, que vai do grotesco ao urbano, subverte as formas tradicionais, recriando-

as e transformando-as em nome de um novo ritmo” (MEIRELLES, 2011, p. 2). 

O verso alexandrino foi um dos mais populares na França da metade do século 

XVI até a segunda metade do século XIX. Charles Baudelaire, ao escrever seus 

versos alexandrinos, faz uso de diversos recursos para subvertê-los, dos quais 

destaca-se o rejet, uso de um verso em que a sintaxe não acompanha as pausas 

rítmicas – usado também por Victor Hugo, um dos primeiros a romper com o rigor do 

verso alexandrino clássico -, e o enjambement, no qual a sintaxe do verso se completa 

no verso seguinte, trazendo um ritmo próprio, uma sintaxe própria (MEIRELLES, 

2011). 

No Brasil, o uso do verso alexandrino clássico, querido dos poetas clássicos e 

parnasianos, reflete um trabalho árduo e elaborado, quando se busca alcançar uma 

elevada qualidade, principalmente em se tratando da coincidência entre sintaxe e 

pausas rítmicas. Dentre os usuários desse verso clássico, podemos destacar a 

chamada tríade parnasiana brasileira composta pelos poetas Alberto de Oliveira, 

Vicente de Carvalho e Olavo Bilac (MEIRELLES, 2011). 

Meirelles afirma que uma das dificuldades que se tem ao traduzir textos da 

língua francesa para a portuguesa se encontra na diferença dos vocábulos e seus 

sistemas linguísticos. Por um lado, a língua francesa é composta de um léxico 

majoritariamente de palavras oxítonas, enquanto a língua portuguesa é formada em 

sua maioria de palavras paroxítonas. Porquanto, buscando uma equivalência formal, 

poetas e tradutores brasileiros acabam por transformar e comprometer interpretações 

possíveis, “limitando a leitura de imagens importantes e promovendo um 

entendimento corrompido de alguns poemas” (MEIRELLES, 2011, p. 4). Deste modo, 

o tradutor não pode deixar de conhecer o instrumento, a língua do autor que traduz, 

portanto “o tradutor deve conhecer todas as minúcias semelhantes da língua de seu 

original a fim de captar, além do conteúdo estritamente lógico, o tom exato, os efeitos 

indiretos, as intenções ocultas do autor” (RÓNAI, 1987, p. 23). 
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Em se tratando do poema estudado, desde a publicação da primeira tradução 

de um poema do livro As Flores do Mal, em 1872, até o final do século XX, grande 

parte dos tradutores brasileiros buscou a manutenção, a qualquer custo, do verso 

alexandrino, e justamente por conta desta manutenção rigorosa o autor observou 

interferências nas leituras (MEIRELLES, 2011). 

 

* 

 

Nesta parte passaremos a analisar o poema em si de Charles Baudelaire. Esse 

poema já se encontrava presente desde a primeira publicação de seu livro As Flores 

do Mal, sendo o quarto poema do capítulo Spleen e ideal. Este soneto é considerado 

por alguns como uma definição da estética baudelairiana, que virá a servir como base 

estética para o movimento simbolista (JUNQUEIRA, 2015). 

 

Correspondances, de Charles Baudelaire (1857)  
 
La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 
 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
 
II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 
 
Ayant l'expansion des choses infinies, 
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens (BAUDELAIRE, 2005, p. 40). 

 

De início, já observamos que esse poema possui a forma de um soneto 

clássico, com dois quartetos, estrofes com quatro versos, e dois tercetos, estrofes com 

três versos. Por meio da metrificação, observamos que temos no poema versos 

alexandrinos, isto é, dodecassílabos, que apresentam doze sílabas métricas.  

Em se tratando das rimas, podemos notar também que estas, em relação a sua 

posição na estrofe, são interpoladas, também chamadas de intercaladas, pois são 

combinadas em uma ordem oposta seguindo um modelo de ABBA, no qual as rimas 
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do primeiro e quarto versos combinam-se, assim como as rimas do segundo e terceiro 

versos. Entretanto, nas duas últimas estrofes, a rima se modifica para um modelo de 

ABABCC, em que observamos então rimas alternadas, porque se combinam 

alternadamente, e uma rima emparelhada, por se combinar em duas. 

É possível fazer outras classificações quanto às rimas desse poema. Por 

exemplo, em se tratando da fonética do texto, o que temos são rimas perfeitas, pois 

há correspondência total de sons, como nas palavras “piliers” e “familiers”, 

encontradas na primeira estrofe, no primeiro e quarto versos, respectivamente. 

Quanto ao seu valor, podemos visualizar rimas ricas, em que as palavras pertencem 

a diferentes classes gramaticais, como no exemplo citado, no qual a primeira palavra 

é um substantivo masculino e a segunda é um adjetivo. Observamos também o uso 

de rimas pobres, em que as palavras possuem a mesma classe gramatical, por 

exemplo, na primeira estrofe, nos versos segundo e terceiro, respectivamente, as 

palavras “paroles” e “symboles” são ambas substantivos, sendo que a primeira é 

feminino e a segunda, masculino. 

Finalizado este breve estudo sobre as rimas do poema, podemos passar a 

analisar seu conteúdo, que faremos estrofe por estrofe, verso por verso. Não obstante, 

antes de iniciarmos, é preciso fazer alguns apontamentos. Como veremos, o presente 

poema de Baudelaire se torna base para um movimento chamado Simbolismo, muito 

porque encontramos traços deste em seu poema. O próprio título do poema por si só 

já nos traz algumas pistas. Essa correspondência é uma das características do 

simbolismo, o que veremos no poema é uma relação entre os sentidos – olfato, 

paladar, visão, audição e tato –, e os mundos físico e metafísico. 

A primeira parte do poema começa da seguinte maneira:  

 
La Nature est un temple où de vivants piliers  
Laissent parfois sortir de confuses paroles;  
L'homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers (BAUDELAIRE, 2005, p. 
40). 

 
Logo no primeiro verso já nos deparamos com a figura de linguagem da 

comparação, pela qual Baudelaire compara a natureza a um templo, em que os pilares 

estão vivos, e eles deixam passar palavras confusas. Logo em seguida ele nos traz 

uma sensação de que o homem, ou o poeta, cruza uma floresta de símbolos, em que 

podemos extrair uma ideia de que o mundo seria esta floresta de símbolos, no qual o 

homem não compreende tudo, ele não é capaz de decifrar o plano físico e metafísico. 
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Aqui o poeta atravessa esta floresta de símbolos onde pode aprender as 

correspondências dos sentidos humanos, que possuem a finalidade de percepção da 

realidade. Esses cinco sentidos se comunicam, se confundem e se correspondem na 

percepção da realidade por parte do homem (MEIRELLES, 2011). 

Em seguida, na segunda estrofe encontramos as seguintes passagens:  

 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté  
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent (BAUDELAIRE, 
2005, p. 40). 

 
O primeiro verso desta estrofe nos mostra que os ecos se confundem à 

distância. O uso deste termo, “se confundem”, permite-nos entender que esses ecos 

no além se fundem, misturam-se, a ponto de fazerem uma união, como fica evidente 

no verso seguinte, o qual indica que eles formam uma unidade, e esta unidade é vasta 

como a noite e a claridade. Podemos ver que essa unidade é comparada – novamente 

o autor faz uso da comparação – à noite e à claridade, e que elas mesmo se 

confundem. A partir dessa estrofe encontramos o uso da sinestesia – a mistura de 

sentidos e sensações –, na medida em que Baudelaire faz uso dos seguintes termos: 

“parfums”, “couleurs” e “sons”, que correspondem, respectivamente, aos seguintes 

sentidos humanos: olfato, visão e audição. A sinestesia neste caso é justamente esta 

confusão, mistura de sentidos, os quais se correspondem, novamente fazendo 

referência ao título do poema. 

Do mesmo modo, agora na terceira estrofe, vemos o uso de termos 

sinestésicos: 

 
II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants (BAUDELAIRE, 2005, 
p. 40). 

 
Nesse terceto vemos o poeta utilizar novamente o termo parfum, aludindo ao 

sentimento olfativo do leitor. Mas merecem destaque outros termos como doux e vert, 

que também despertam outras sensações no leitor, instigando seus sentidos visuais 

e seu paladar. 

Agora, na última estrofe do poema, vemos que Baudelaire nos traz novamente 

as figuras de linguagem de comparação e a sinestesia, além de fazer uma conclusão 

quanto às correspondências entre os planos físicos e metafísicos: 
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Ayant l'expansion des choses infinies, 
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens (BAUDELAIRE, 
2005, p. 40). 

 
Os termos “l'ambre”, “le musc”, “le benjoin” e “l'encens”, fazem referência ao 

sentido olfativo do leitor, despertando diversos sentimentos que foram construídos ao 

longo do poema. Por fim demonstra que todas essas sinestesias transportam o 

espírito e a mente do leitor, trabalhando o lado espiritual e mental, respectivamente.  

Usando entre os termos “l'esprit” e “des sens” a letra “et” enquanto um conectivo, o 

autor, sutilmente, demonstra uma correspondência entre os termos e planos 

espirituais; Baudelaire nos mostra que os planos físico e metafísico se misturam, se 

correspondem.  

Se dividirmos este poema em dois, podemos entender que a primeira parte 

apresenta uma ideia de correspondência clássica, estabelecida entre o plano humano 

e o plano ideal. Ideia essa que é subvertida na segunda metade, nos tercetos que 

traçam as correspondências em um plano da realidade, apresentado por imagens 

indiretas, como os perfumes, as cores e os sons (MEIRELLES, 2011, p. 6), as quais 

levam um conhecimento ao poeta, em que este, ao passar por esta floresta de 

símbolos, pode assimilar as correspondências entre os sentidos humanos. 

Consequentemente: 

 
expandindo infinitamente as possibilidades dessa percepção, ou seja, 
olfato, visão e audição se confundem e se comunicam, correspondem-
se na percepção da realidade; com isso, há uma expansão do seu 
entendimento, ampliado pela recorrente compreensão das coisas da 
natureza (MEIRELLES, 2011, p. 6). 

 

Desta forma, o poeta, ao fazer uso de todos os seus sentidos, tem sua 

percepção da realidade expandida, e sua compreensão das coisas da natureza é 

ampliada, proporcionando-o uma expansão de seu conhecimento. 

 

* 

 

Passamos agora à análise das traduções de “Correspondances” 

[“Correspondências”], do livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. As traduções 

a serem utilizadas, também já mencionadas, são as de Mário Laranjeira, de Ivan 

Junqueira, e a de Jammil A. Haddad, esta última que conseguimos graças ao artigo 

de Ricardo Meirelles. 



34 

 

Quadro 2 - Comparativo das traduções de “Correspondance”, de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire 

Correspondências, tradução de Jammil A. 
Haddad (1958) 

Correspondências, tradução de Ivan Junqueira 
(1985) 

Correspondências, tradução de Mário Laranjeira 
(2012) 

 

A natureza é um templo onde vivos pilares  

Podem deixar ouvir confusas vozes: e estas  

Fazem o homem passar através de florestas  

De símbolos que o vêem com olhos familiares.  

 

 

A Natureza é um templo vivo em que os pilares 

Deixam filtrar não raro insólitos enredos; 

O homem o cruza em meio a um bosque de segredos 

Que ali o espreitam com seus olhos familiares. 

 

 

A natureza é um templo onde vivos pilares 

Por vezes dão a ouvir palavras muito estranhas; 

Nas florestas de símbolos o homem se emaranha 

Que observam com olhos bem familiares; 

 

Como os ecos além confundem seus rumores  

Na mais profunda e mais tenebrosa unidade,  

Tão vasta como a noite e como claridade,  

Harmonizam-se os sons, os perfumes e as cores.  

 

 

Como ecos longos que à distância se matizam 

Numa vertiginosa e lúgubre unidade, 

Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, 

Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. 

 

 

Tais como longos ecos que ao longe se escondem 

Em tenebrosa e profunda unidade, 

Tão vasta como a noite e como a claridade, 

As cores, os perfumes e os sons se respondem. 

 

Perfumes frescos há como carnes de criança  

Ou oboés de doçura ou verdejantes ermos  

E outros ricos, triunfais e podres na fragrância 

 

 

Há aromas frescos como a carne dos infantes, 

Doces como o oboé, verdes como a campina, 

E outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, 

 

 

Perfumes frescos há, como carnes infantes, 

Doces como oboés, verdes como campinas, 

- E outros, corrompidos, ricos e triunfantes, 

 

Que possuem a expansão do universo sem termos  

Como o sândalo, o almíscar, o benjoim e o incenso  

Que cantam dos sentidos o transporte 

 

 

Com a fluidez daquilo que jamais termina, 

Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, 

Que glória exaltam dos sentidos e da mente 

 

 

Tendo aquela expansão das coisas infinitas 

Como o âmbar, o almíscar, o benjoim, o incenso, 

Transportes a cantar do espírito e do senso. 

Fonte: a própria autora. 
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Em um primeiro momento, vemos que todas as traduções estudadas 

possuem o mesmo título, uma tradução literal do original. Além disso, todas 

dispõem uma forma métrica muito similar à poesia original de Baudelaire. Todas 

possuem o formato de um soneto, em que as duas primeiras estrofes são 

quartetos e as duas últimas são tercetos.  

Em uma segunda observação, vemos que os autores fazem escolhas de 

vocabulário diferentes, em alguns momentos se utilizam de palavras sinônimas, 

ora invertem a sequência das palavras, podemos ver até mesmo frases que 

estão completamente diferentes. Mas como adverte Laranjeira, o tradutor busca 

o equivalente, ele “terá que trabalhar no sentido de construir algo semelhante, 

sob pena de perder um componente fundamental da estrutura poética 

atualizada, individualizada no poema original” (1993, p. 58). O que percebemos 

então é que sempre há perdas, mas “a arte do tradutor consiste justamente em 

saber quando pode verter e quando deve procurar equivalências” (RÓNAI, 1987, 

p. 23). 

Logo na primeira estrofe, em seu primeiro verso, observamos uma 

diferença significativa de um dos autores em relação aos outros. Ivan Junqueira, 

em sua tradução, faz a escolha de dizer “templo vivo”, enquanto os outros dois 

tradutores afirmam que o que está vivo, na verdade, são os pilares. Observando 

o poema francês, notamos que as traduções de Jammil Haddad e Mário 

Laranjeira se aproximam mais da ideia de Baudelaire, que diz “vivants piliers”, a 

qual, em uma tradução literal seriam “pilares vivos”. Essa escolha de Junqueira 

modifica em muito o sentido do poema, na medida em que, para o poeta francês, 

quem tem vida são os pilares, e não o templo todo, como expõe o tradutor.  

No segundo verso da mesma estrofe observamos algumas escolhas 

diferentes entre os autores em se tratando do verbo utilizado e do léxico. 

Primeiramente, vamos falar sobre o verbo utilizado, Baudelaire faz uso da 

expressão “Laissent parfois sortir”, em que o “Laissent” é forma conjugada do 

verbo “Laisser”, o qual podemos traduzir como: não intervir. Não criar obstáculos 

para. Consentir, permitir (ROBERT, 2010, p. 1421-1422)1, “parfois” pode ser 

entendido como “às vezes” (ROBERT, 2010, p. 1807), e “sortir” como “sair” 

                                                 
1 Todas as traduções são de responsabilidade da autora deste estudo, salvo menção contrária. 
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(ROBERT, 2010, p. 2401), então é possível fazer uma tradução literal e completa 

do trecho da seguinte maneira: “deixam às vezes sair”.  

Agora, nossos tradutores, correspondendo ao trecho destacado, fizeram 

uso dos seguintes termos: “deixam filtrar”, por Ivan Junqueira, e “podem deixar 

ouvir”, por Jammil Haddad e “por vezes dão a ouvir”, por Mário Laranjeira. Já 

notamos que Junqueira retira a ideia de “às vezes”, e faz uso do verbo no 

indicativo, enquanto os outros tradutores fazem uso de termos sinônimos ao 

utilizado pelo autor, quais sejam “por vezes”, de Laranjeira, e o “podem deixar”, 

de Haddad, que nos dá a ideia de uma incerteza, vez que algo pode acontecer 

ou não. Merece destaque que todos os tradutores fizeram uso de verbos 

diferentes para a tradução, sendo eles “poder”, “deixar”, “ouvir”, “filtrar” e “dar”, 

que possuem por definição: 

 
PODER 
[...] ter a faculdade ou a possibilidade de (HOUAISS, 2009, p. 
1513). 
 
DEIXAR  
[...] mover-se para fora de; sair, retirar-se. 
[...] cessar de pertencer a; afastar-se, demitir-se (2009, p. 608). 
 
FILTRAR 
[...] fazer passar (fluido) através de filtro ou algo similar, de modo 
a retirar corpos sólidos; coar, purificar. 
[...] deixar passar ou passar (ondas de luz, calor, som) para 
atenuar a intensidade (2009, p. 897). 
 
OUVIR  
[...] perceber (som, palavra) pelo sentido da audição; escutar 
(2009, p. 1406). 
 
DAR 
[...] pôr na possessão (de): 
[...] ceder, entregar, oferecer (algo de que se desfruta ou de que 
se está na posse), sem pedir contrapartida (2009, p. 595). 

 
Certamente, todos os verbos utilizados possuem sentidos diferentes, mas 

a questão a ser analisada é se eles mantêm o sentido do verbo empregado pelo 

autor. Começando pela tradução de Jammil Haddad, vemos que o autor 

escreveu da seguinte maneira: “podem deixar ouvir”. O uso do verbo “poder”, 

neste caso, nos traz a ideia de algo que é incerto, de uma possibilidade, uma 

situação ocasional. Nesse sentido, é possível assimilar a escolha do tradutor 

anterior ao termo de Baudelaire “parfois”. Quanto ao uso do verbo “ouvir”, como 
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vimos, não foi utilizado pelo poeta francês, mas aparenta trazer o sentido 

buscado quando o termo associa-se à palavra “vozes”, escrita logo em seguida. 

Na frase analisada, Haddad faz uso desse verbo trazendo o aspecto sinestésico 

constantemente abordado na poesia em questão. Junqueira, por sua vez faz uso 

do termo “filtrar”. Em sua definição entendemos que “filtrar” quer dizer fazer 

passar por um filtro para atenuar a intensidade, seja de sons, seja de calor. 

Nesse momento, é possível que o tradutor também tenha pensado na sinestesia 

do poema, e, talvez, por conta da metrificação, escolheu tal termo. Vale destacar 

que Junqueira utilizou o verbete “raro” para trazer a ideia de que esse ato é algo 

ocasional, entretanto utiliza-o após o verbo em seu texto, em uma posição 

diferente da de Baudelaire, que utiliza anterior ao verbo. Por fim, Mário Laranjeira 

faz uso dos termos “dar” e “ouvir”, o que condiz com o poema francês, na medida 

em que o autor igualmente faz referência ao aspecto sinestésico da poesia, ainda 

utilizando o termo “por vezes” que trazem a ideia que Baudelaire escreveu com 

o termo “parfois”, sobre ser um ato eventual, ocasional, que não ocorre com 

frequência.  

Precisamos fazer mais um apontamento ainda neste segundo verso em 

se tratando dos termos “confuses” e “paroles” utilizados por Baudelaire. 

Traduzindo, “parole” seria equivalente a “palavra”, um elemento simples da 

linguagem articulada (ROBERT, 2010, p. 1811), e “confuses” seria 

correspondente a “confusas”, no caso, confuso é quando os elementos são 

misturados de tal maneira que é impossível distingui-los, eles são desordenados, 

indistintos (ROBERT, 2010, p. 506). Podemos fazer uma tradução literal do 

trecho da seguinte maneira: “palavras confusas”. Jammil Haddad, Ivan Junqueira 

e Mário Laranjeira escolheram os seguintes termos para corresponder ao do 

autor: “confusas vozes”, “insólitos enredos” e “palavras muito estranhas”, 

respectivamente. Subitamente, percebemos que os termos de Junqueira são os 

que mais se diferenciam dos outros. Passamos agora a ver os significados 

dessas palavras: 

   

CONFUSO 
[...] misturado, fora da ordem, do arranjo adequado ou correto 
[...]que os sentidos não captam com nitidez (HOUAISS, 2009, p. 
521). 
 
VOZ 
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[...] som ou conjunto dos sons produzidos pelas vibrações das 
pregas vocais sob pressão do ar que percorre a laringe (2009, p. 
1960). 

 
INSÓLITO 
[...] Que não é habitual; infrequente, raro, incomum, anormal.  
[...] Que se opõe aos usos e costumes; que é contrário às regras, 
à tradição (2009, p. 1090). 
 
ENREDO 
[...] ato ou efeito de enredar(-se); enredamento.  
[...] sucessão de acontecimentos que constituem ação em uma 
produção literária (história, novela, conto etc); entrecho, trama.  
[...] episódio complicado, confuso; mistério, segredo (2009, p. 
765). 
 
PALAVRA 
[...] unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em 
branco, ou entre espaço em branco e sinal de pontuação (2009, 
p. 1414). 
 
ESTRANHO 
[...] que ou o que se caracteriza pelo caráter extraordinário; 
excêntrico 
[...] que ou o que é de fora, que ou o que é estrangeiro (2009, p. 
840). 

 
Começando por Haddad, vemos que o autor faz uso de palavras como 

“confusas” e “vozes”. Muito próximo ao de Baudelaire, entretanto utilizando o 

termo “vozes” e não “palavras”. Podemos entender a escolha do tradutor nesse 

momento, quando anterior a essas palavras, faz uso do verbo “ouvir”, e 

acompanhando o jogo de sentidos – tato, olfato, audição, paladar e visão – que 

o autor trabalha na poesia, parece coerente se utilizar de tal verbete. Os termos 

utilizados por Ivan Junqueira são os que, em um primeiro momento, parecem 

mais distantes dos utilizados pelo autor. “Insólitos”, como vimos, faz referência a 

algo que não é habitual, algo raro, mas também podemos dizer que falamos de 

algo estranho a nós. Partindo da ideia do estranho, vemos o termo “insólito” 

como adjetivo ao termo “enredo”, entendido aqui como uma trama, uma história. 

Logo, o que temos de estranho são essas histórias que são filtradas pelos pilares 

do templo vivo. O que vemos aqui é Junqueira construindo uma narrativa com o 

poema de Baudelaire. Ainda que os termos não sejam completamente idênticos, 

sentimos uma aproximação da ideia original do autor, vemos que o tradutor fez 

a escolha de utilizar um léxico mais rebuscado, por se utilizar de termos não tão 

frequentes na língua portuguesa. Por outro lado, Mário Laranjeira faz uso de 
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termos mais coloquiais como “palavras” e “estranhas”, mas consegue transmitir 

o sentimento do autor. O tradutor precisa, obviamente, do conhecimento dos dois 

idiomas – do que se traduz e para qual vai traduzir – e fazer uso de sua 

imaginação, e se imaginar na pele do autor do texto e buscar entender o que ele 

estaria dizendo se falasse nossa língua (RÓNAI, 1987). 

Passando para o terceiro verso da primeira estrofe, devemos destacar as 

traduções realizadas para a expressão “forêts de symboles”. Diretamente 

podendo ser traduzido como “florestas de símbolos”, em que o termo “floresta” 

pode ser entendido como um conjunto de árvores (ROBERT, 2010, p. 1075), e 

o termo “símbolo” como algo que representa outra coisa, por conta de uma 

correspondência análoga (ROBERT, 2010, p. 2482). Para nossos tradutores 

estudados, as expressões utilizadas foram “floresta de símbolos”, por Jammil 

Haddad e Mário Laranjeira, e “bosque de segredos”, por Ivan Junqueira. 

Novamente, aqui temos uma divergência nas traduções, por parte de Junqueira. 

Para entendermos, é preciso ver os significados dos termos por ele utilizados: 

 
BOSQUE 
[...] formação vegetal dominada por arvores e arbustos, não 
muito extensa (HOUIASS, 2009, p. 317). 
 
SEGREDO 
[...] aquilo que a ninguém deve ser revelado; o que é secreto, 
sigiloso (2009, p. 1721). 
 
FLORESTA 
[...] denso conjunto de árvores que cobrem vasta extensão de 
terra (2009, p. 907). 
 
SÍMBOLO 
[...] aquilo que, por convenção ou por princípio de analogia 
formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo (2009, p. 
1745). 
 

 
Vemos que o bosque é uma formação vegetal não muito extensa, 

enquanto a floresta pressupõe uma vasta extensão de terra. Então o bosque é 

menor que uma floresta. Também percebemos que os termos “segredo” e 

“símbolo” não se relacionam diretamente. Enquanto o primeiro diz respeito a algo 

sigiloso, que não deve ser revelado, o segundo parte de uma ideia do princípio 

de analogia formal, que substitui ou sugere algo. Logo, vemos que os conceitos 
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são muito diferentes uns dos outros, o que nos faz questionar o porquê das 

escolhas dos tradutores.  

No último verso dessa estrofe devemos destacar a tradução do verbo 

“l'observent” utilizado por Baudelaire quando fala sobre o homem. No caso dos 

tradutores percebemos três traduções distintas, mas não tão diferentes umas 

das outras, quais sejam, “vêem”, “espreitam” e “observam”, utilizados por Jammil 

Haddad, Ivan Junqueira e Mário Laranjeira, respectivamente. Essas que 

possuem por definição:  

 
VER 
[...] perceber pela visão; enxergar (HOUAISS, 2009, p. 1932). 
 
ESPREITAR 
[...] observar atentamente e ocultamente; ficar à espreita; 
espiar, espionar, vigiar (2009, p. 823). 
 
OBSERVAR 
[...] fixar os olhos em (alguém, algo ou si mesmo); considerar(-
se) com atenção; estudar(-se) (2009, p. 1373). 

 

Por mais que sejam palavras diferentes, essas revelam ser sinônimas, 

todas fazendo um jogo com o sentido da visão, brincando com o aspecto 

sinestésico da poesia de Baudelaire. Aqui os tradutores, ainda que com termos 

diferentes, traduzem o sentimento do poema francês, que é justamente essa 

ideia de algo que observa, que mexe com o sentido visual do poeta, o qual 

atravessa essa floresta de símbolos. 

Agora passaremos para a análise da segunda estrofe, em que 

rapidamente percebemos poucas alterações, mas que precisam ser 

demonstradas.  

No primeiro verso, Baudelaire escreve “Comme de longs échos qui de loin 

se confondent". Precisamos ressaltar as traduções para o termo “confondent”, 

que advém do verbo “confondre”, que significa confundir (ROBERT, 2010, p. 

504). Nossos tradutores, Haddad, Junqueira, e Laranjeira, respectivamente, 

fizeram as seguintes escolhas para este termo: “confundem”, “matizam” e 

“escondem”. Agora passamos a ver seus significados:  

 
CONFUNDIR 
[...] ligar(-se) tão estreitamente que é impossível (se) distinguir; 
fundir(-se), somar(-se) (HOUAISS, 2009, p. 521). 
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MATIZAR 
[...] fazer matizes em; misturar, combinar, graduar cores (2009, 
p. 1258). 
 
ESCONDER  
[...] colocar (alguém, algo ou a si mesmo) em lugar no qual possa 
ficar oculto; ocultar(-se) (2009, p. 801). 
 

Com esse termo, Baudelaire nos dá a entender que esses ecos, a 

distância, se confundem, se misturam e então se tornam um só. Com as 

traduções “confundem” e “matizam”, podemos tirar a mesma conclusão que o 

autor francês buscou em seu poema. Entretanto, com o termo “escondem”, de 

Mário Laranjeira, não podemos fazer o mesmo, pois entendemos que esses 

ecos, a distância ficam ocultos, em um lugar ao qual não se tem acesso, fugindo 

dessa ideia de correspondência que Baudelaire tanto aborda ao longo do texto. 

Já no segundo verso, os poetas Haddad e Laranjeira fazem a mesma 

escolha de termos para traduzir “ténébreuse” e “profonde”, quais sejam, 

“tenebrosa” e “profunda”, mas com apenas algumas diferenças na ordem das 

palavras, em que o primeiro inverte a ordem das palavras, e o segundo a 

mantém, mas nada que afete o sentido da frase. Notamos que esses tradutores 

escolheram se manter mais próximos dos termos do poeta francês, preferindo 

uma tradução literal dos termos utilizados por Baudelaire. Contudo, Ivan 

Junqueira escolhe outros termos: “vertiginosa” e “lúgubre”. Vejamos abaixo a 

definição dos quatro para analisarmos as correlações: 

 
VERTIGINOSA 
[...] que causa vertigem (HOUAISS, 2009, p. 1939) 
 
VERTIGEM 
[...] sensação de movimento oscilatório ou giratório do próprio 
corpo ou do entorno com relação ao corpo; tonteira, tontura, 
vágado (2009, p. 1938). 
 
LÚGUBRE 
[...] relativo à morte, aos funerais; que evoca a morte; fúnebre, 
macabro (2009, p. 1201). 
 
TENEBROSO 
[...] cheio ou coberto de trevas, onde não existe qualquer 
claridade; escuro, caliginoso (2009, p. 1827). 
 
PROFUNDO 
[...] cujo fundo está a uma distância grande da borda ou da 
superfície circundante; fundo (2009, p. 1557). 
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A princípio, não há uma direta relação entre os termos. Podemos, talvez, 

fazer uma ligação entre os termos “lúgubre” e “tenebrosa”, no que tange a 

temática que abordam, já que ambos trabalham temas obscuros, isto é, as trevas 

e o macabro, mas isso em si já está um pouco além do que se vê no poema. 

“Lúgubre” remete à morte e a funerais, enquanto “tenebrosa” só traz a ideia de 

algo que dá medo, algo caliginoso. Igualmente, o termo “vertiginosa”, que causa 

vertigem, tontura, completamente diferente do que se vê no poema. Além de que 

nenhum dos verbetes nos faz lembrar do termo “profunda”. Parece que os termos 

utilizados por Junqueira fogem dos de Baudelaire, de forma a não haver qualquer 

relação. 

Em se tratando do terceiro verso, vemos que, pela primeira vez, os 

tradutores praticamente concordam plenamente com Baudelaire. A única 

diferença é que, ao comparar a noite e a claridade, Junqueira utiliza as palavras 

“quanto”, e Laranjeira e Haddad fazem uso do termo “como”. É possível dizer 

que esses termos são sinônimos e ambos trabalham a ideia de comparação 

entre opostos que o autor quis introduzir. 

No último verso dessa estrofe, em se tratando dos termos sinestésicos 

empregados por Baudelaire “Les parfums”, “les couleurs” e “les sons”, todos 

foram traduzidos da seguinte maneira: “os perfumes”, “as cores” e “os sons”, 

logo, traduzidos literalmente. Ainda que não tenham sido empregados na mesma 

ordem, como podemos ver pelos poemas anteriormente transcritos, eles mantêm 

o jogo com os sentidos do leitor – olfato, visão e audição –, garantindo a 

sinestesia proposta inicialmente. Entretanto, divergimos quanto ao verbo 

utilizado, pois Baudelaire faz uso o verbo “répondre”, brincando com o título, 

expondo que essas sensações se correspondem, se misturam. Haddad e 

Junqueira, pela primeira vez concordam na escolha de léxicos, ao utilizarem o 

termo “harmonizar” para a tradução, enquanto Laranjeira faz uso do termo 

“responder”. O termo “harmonizar” nos traz a ideia de estar em acordo, de 

corresponder, e o verbo “responder” é uma tradução direta do termo utilizado por 

Baudelaire, trazendo o mesmo sentido pretendido. Neste caso, vemos que, 

embora a escolha dos vocábulos seja diferente, isto não afeta o que o poeta 

propõe demonstrar, qual seja, esta ideia de que os sentidos se correspondem, 

misturam-se a ponto de serem um só. 
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Partimos agora para o primeiro terceto do poema e logo no primeiro verso 

já podemos destacar algumas diferenças nas traduções. Para traduzir o termo 

“enfants”, utilizado por Baudelaire, Haddad emprega o termo “criança”, enquanto 

Junqueira e Laranjeira fazem uso do termo “infante”, que são sinônimos, não 

implicando em nenhuma possibilidade de entendimento diverso do original. O 

mesmo vale para a tradução do termo “parfums”, em que Haddad e Laranjeira 

traduzem literalmente para “perfumes”, e Junqueira se utiliza do termo “aromas”, 

que também podem ser entendidos como sinônimos.  

No segundo verso desse terceto vemos que Junqueira e Laranjeira 

traduziram o verso praticamente de forma idêntica, sendo a única diferença o 

fato de que Junqueira se utilizou de artigos definidos para os termos “oboé” e 

“campina”, enquanto Laranjeira não o fez. Quanto às diferenças entre Haddad e 

os outros tradutores, temos que destacar uma pequena inversão na frase e uso 

de termos diferentes. Em se tratando dos vocábulos, Baudelaire nos traz os 

seguintes termos “doux” e “verts”, que, traduzidos literalmente, correspondem, 

respetivamente, a “doce” e “verdes”, em que ambos são adjetivos, e foi dessa 

maneira que Junqueira e Laranjeira traduziram. Por sua vez, Haddad nos traz 

uma tradução diversa, onde “doux” se torna “doçura”, um substantivo, e “verts” 

para “verdejante”, um adjetivo, que no final das contas não faz muita diferença, 

pois ambos ainda funcionam como sinônimos dos termos originais. Agora, temos 

um termo traduzido que pode vir a trazer um sentido diferente, qual seja, 

“Prairies”, vocábulo que pode ser explicado da seguinte maneira: uma superfície 

coberta de plantas herbáceas (gramíneas e leguminosas) que formam uma 

cobertura (ROBERT, 2010, p. 1992). Como já exposto, Junqueira e Laranjeira 

traduziram esse verso de forma quase que idêntica, e para este termo fizeram 

uso do termo “campina”, enquanto Haddad traduziu como “ermo”. Agora, 

vejamos os significados de cada um: 

 
ERMOS  
[...] que está só ou desacompanhado; solitário. 
[...] diz-se de ou lugar desabitado, deserto (HOUAISS, 2009, p. 
789).  
 
CAMPINA 
[...] formação herbácea contínua e desprovida de árvores; 
campo, prado (2009, p. 379). 
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Como vemos, os termos têm sentidos diferentes, em que “ermo” nos 

remete a um espaço deserto, sem qualquer tipo de planta, de vegetação, e 

“campina” por sua vez nos remete a uma formação herbácea de baixo tamanho, 

por não possuir árvores. Nesse sentido, as traduções de “campina” se 

aproximam da de Baudelaire, pois “ermo” nos remete a um lugar vazio, seco, 

tornando contraditório dizer que eles seriam verdejantes. Ao passo que 

podemos dizer que a “campina” é verde, pois é provida de gramíneas, uma 

vegetação de baixo porte. Vale destacar que ambos os termos mexem com 

nossos sentidos, ainda que de maneira diferente.  

Podemos passar agora para a última estrofe do poema. Baudelaire começa 

esse terceto da seguinte forma: “Ayant l'expansion des choses infinies,”. 

Gostaríamos de destacar três palavras desse verso que foram traduzidas de 

formas diversas pelos tradutores estudados: “expansion” e “choses infinies”. 

Haddad e Laranjeira traduzem a palavra “expansion”, como “expansão” uma 

tradução literal do termo. Junqueira por sua vez se utiliza do vocábulo “fluidez”, 

cujo significado vemos a seguir: 

 
FLUIDEZ 
[...] propriedade recíproca da viscosidade de um fluido; 
fluididade (HOUAISS, 2009, p.908). 
 
FLUIDO 
[...] que corre ou se expande como líquido (2009, p.908). 

 

Como observado, o termo “fluidez” está associado ao termo “fluido” e por 

isso trouxemos também sua definição. Nesse sentido, percebe-se que o fluido 

pode ser algo que se expande como líquido, e é neste ponto que notamos a 

ideia de expansão apresentada por Baudelaire, ainda que o termo não seja 

exatamente igual.  

Em se tratando dos outros termos, “choses infinies”, vemos que cada um 

dos tradutores fez uma escolha. Laranjeira foi o único que traduziu os 

vocábulos de uma forma idêntica, escrevendo “coisas infinitas”, enquanto 

Junqueira diz “daquilo que jamais termina” e Haddad “universo sem termos”. 

Vamos analisar agora seus significados: 

 
INFINITAS 
[...] que não tem limite; infindo (HOUAISS, 2009, p. 1081). 
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TERMOS  
[…] fim, remate ou conclusão no espaço ou no tempo (2009, p. 
1833). 
 
 

Partindo da ideia de Baudelaire, com seu termo “infinies”, que significa 

“infinito”, algo que não tem limite, que é infindo, vemos que Haddad, ao se utilizar 

dos vocábulos “sem termos”, não foge da ideia do poeta francês, pois algo “sem 

termos” seria algo que não tem fim ou conclusão, então podemos ver esse 

sentimento de interminável, como o infinito. O mesmo vale para Junqueira, que 

diz, “jamais termina”, trazendo esta sensação de que se é infindo, sem limites 

como o infinito.  

No segundo terceto deste poema temos algumas divergências nas 

traduções. Primeiro, vamos observar como Baudelaire escreveu o trecho: 

“Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,”. Agora, nossos tradutores 

Jammil Haddad: “Como o sândalo, o almíscar, o benjoim e o incenso”, Ivan 

Junqueira: “Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente,” e Mário 

Laranjeira: “Como o âmbar, o almíscar, o benjoim, o incenso,”. Precisamos 

primeiro entender os significados dos termos utilizados por Baudelaire, quais 

sejam: “ambre”, “musc”, “benjoin” e “encens”.  

O termo “l'ambre” possui duas possíveis traduções, que são: “substância 

perfumada proveniente das concreções intestinais de cachalotes que, quando 

liberados, flutuam na superfície do mar” (ROBERT, 2010, p. 79) ou “resina 

fossilizada de origem vegetal, dura e transparente” (ROBERT, 2010, p. 79). 

Então, esta substância ou resina pode ser de origem animal ou vegetal. 

Traduzindo “ambre” para “âmbar”, seu corresponde em português, vemos que 

segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, a primeira tradução 

corresponde a um tipo de âmbar chamado “âmbar-gris”, uma “substância sólida 

de cor cinza, branca, amarela ou negra, odor almiscarado e consistência de cera, 

formada no intestino dos cachalotes e usado como fixador de perfumes” 

(HOUAISS, 2009, p. 112), e a segunda tradução se assemelha ao chamado 

“âmbar-amarelo”, uma “resina fóssil, dura mas frágil, semitransparente, de cor 

entre o acastanhado e o amarelado, proveniente de um pinheiro da era terciária 

(Pinus succinifer)” (HOUAISS, 2009, p. 112). O tradutor que faz uso deste termo 

é Mário Laranjeira, fazendo uma tradução direta do termo utilizado por 
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Baudelaire. Jammil Haddad, por sua vez, utiliza do termo “sândalo” para 

substituir o “ambre” do poeta francês, mas a definição deste termo parece que 

se distancia da tradução do termo que vimos anteriormente, como podemos ver 

“sândalo” é um “óleo essencial, perfume, pigmento ou cosmético, extraídos e/ou 

preparados a partir da madeira dessa árvore ou de outras do mesmo gênero” 

(HOUAISS, 2009, p. 1702), ou também “árvore pequena (Santalum album), de 

madeira amarelada, com perfume persistente”. Se consideramos que o poeta fez 

uso deste termo pensando em trazer a ideia desse amarelado que o âmbar 

possui, podemos dizer que não está tão distante da realidade do poema de 

Baudelaire.  

Partindo para a próxima palavra, “musc”, sua tradução seria uma 

“substância marrom muito perfumada, cor de mel, secretada pelas glândulas 

abdominais de um veado macho” (ROBERT, 2010, p. 1659). Podemos traduzir 

este termo como “almíscar”, uma “substância de odor penetrante e persistente 

obtida a partir de uma bolsa situada no abdome do almiscareiro macho e usado 

como fixador em perfumes” (HOUAISS, 2009, p. 98). Em relação à tradução 

desse termo, todos os tradutores fizeram uso do termo “almíscar”, localizados 

na mesma posição como a do poeta francês.  

O terceiro termo utilizado por Baudelaire é “benjoin”, uma “substância 

aromática e resinosa rica em ácido benzoico, secretada pelo tronco do styrax” 

(ROBERT, 2010, p. 241). Traduzido para “benjoim”, que é uma “resina 

balsâmica, aromática, contendo até 20% de ácido benzoico, extraída do tronco 

de certas espécies do gên. Styrax” (HOUAISS, 2009, p. 278). Tanto Haddad 

como Laranjeira fazem uso desse termo, Junqueira, entretanto, sequer 

menciona a palavra, incorporando-a aos termos “resinas do Oriente”, o que não 

está completamente distorcido, vez que esta espécie de árvore é nativa de 

países do Oriente.  

Por último, o termo “encens”, entendido como uma “substância resinosa 

aromática, que queima ao espalhar um odor penetrante” (ROBERT, 2010, p. 

860), traduzido para “incenso”, uma “substância resinosa aromática que, ao ser 

queimada (ger. como parte de cerimônias litúrgicas ou, outrora, nos sacrifícios 

religiosos), desprende odor penetrante” (HOUAISS, 2009, p. 1062). 

Novamente, todos os tradutores fazem uso do mesmo termo, porém, Junqueira 

não o coloca no final da frase como fazem Haddad, Laranjeira e Baudelaire, 
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mas sim o utiliza no meio do verso. Ivan Junqueira, ao substituir as palavras 

“ambre” e “benjoin” por “resinas do Oriente”, fez essa inversão na frase para 

que “oriente” rimasse com a palavre “mente”, que se encontra no verso 

seguinte.  

Baudelaire escreve o último verso de seu poema desta forma: “Qui chantent 

les transports de l'esprit et des sens.”. Cada tradutor aqui faz uma tradução, 

mas veremos que as traduções de Haddad e Laranjeira são muito similares, 

em que o primeiro escreve: “Que cantam dos sentidos o transporte”, e o 

segundo: “Transportes a cantar do espírito e do senso.”. Junqueira, mais uma 

vez, se difere do grupo, ao traduzir o verso como: “Que glória exaltam dos 

sentidos e da mente”. Parece-nos que a tradução de Laranjeira é a que melhor 

corresponde à ideia de Baudelaire, considerando o uso de termo 

correspondentes: “chantent”, “transports”, “l'esprit” e “sens”, que combinam, 

respectivamente com: “cantar”, “transportes”, “espírito” e “senso”. Haddad faz 

uso de praticamente os mesmos termos, mas em uma ordem diversa da de 

Laranjeira, e ao invés de usar os vocábulos “espírito” e “senso”, os une com a 

palavra “sentidos”, o que, por mais que aborde o aspecto sinestésico do poema, 

foge da conclusão que Baudelaire procura trazer em seu poema, que é esta 

união do mundo metafísico com o mundo físico. Junqueira novamente se 

distingue do grupo na medida em que se utiliza de termos completamente 

diferentes. Enquanto os outros dois tradutores fazem uso dos termos “cantar” 

e “transporte” para corresponderem aos termos “chantent” e “transports” do 

poema francês, Junqueira se utiliza dos vocábulos “exaltam” e “glória”, o que 

em nada se parece com o que Baudelaire escreveu. Agora, considerando seus 

outros termos escolhidos “sentidos” e “mente”, podemos dizer que não estão 

distantes dos escolhidos pelo poeta francês, vez que tanto “mente” quanto 

“espírito” fazem referência a uma parte imaterial do ser humano, uma parte 

incorpórea, então no caso aqui funcionam como sinônimos, e o mesmo 

acontece com os termos “sentidos” e “senso”.  

Ao fim desta análise das traduções do poema “Correspondências”, de 

Charles Baudelaire, percebemos que cada poeta fez a sua tradução, e “a 

tradução é uma reescritura, noutra língua, de uma leitura do texto” 

(LARANJEIRA, 1993, p. 31). Como temos diferentes tradutores, fazendo 

diferentes leituras de um texto, certamente teremos diferentes traduções, e 
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apesar de algumas divergências, eles, em geral, abordam aspectos 

importantes do poema, trabalhando principalmente na ideia de sinestesia que 

observamos ao longo da análise. Haddad, Junqueira e Laranjeira procuraram 

fazer as equivalências que acharam mais adequadas e certamente foram 

influenciados por aspectos históricos e pessoais que os envolviam quando 

fizeram essas traduções. Sobre essas equivalências, Ronái nos traz a seguinte 

discussão: 

 
Mas como não há equivalências absolutas, uma palavra, 
expressão ou frase do original podem ser freqüentemente 
transportadas de duas maneiras, ou mais, sem que se possa 
dizer qual das duas é melhor. Daí não existir uma única tradução 
ideal de determinado texto. Haverá muitas traduções boas, mas 
não a tradução boa de um original (RÓNAI, 1987, p. 23 – grifo 
do autor). 

 
Desta forma, vemos que há a possibilidade de se escrever uma palavra, 

um verso de mais de uma maneira, como observamos ao longo desta análise, 

sem fugir do que o poeta francês propunha. E como muito bem diz Ronái, não 

existe “a” tradução boa de um original, pois não podemos falar que uma está 

melhor que a outra, a ponto de eleger a melhor tradução, mas claro que é 

possível dizer que existem boas e más traduções de um determinado termo. 

Ronái ainda indaga que só poderíamos falar de uma tradução literal se houvesse 

muita semelhança entre as línguas, a ponto do trabalho do tradutor ser uma mera 

transposição de palavras ou expressões de uma língua para a outra. Mas este 

não é o caso da língua francesa com a língua portuguesa. Devido às inúmeras 

divergências estruturais entre a língua do poema francês e as suas traduções, 

fica a critério do tradutor escolher entre duas ou mais soluções para determinado 

termo, lembrando que suas escolhas são inspiradas pelo espírito da língua para 

qual traduz (RÓNAI, 1987). Da mesma forma entende Laranjeira, ao evidenciar 

que é quase impossível corresponder identicamente a paralelismos fonéticos 

numa tradução, por mais que estes façam parte da função poética do poema, e 

para tanto, o tradutor deve se fazer uso de equivalências, não podendo ignorar 

tais paralelismos (LARANJEIRA, 1993). 
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CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho surgiu como uma necessidade para a conclusão do 

curso de Bacharelado em Língua e Cultura Francesas. Escolhemos Charles 

Baudelaire, pois passamos a apreciar As Flores do Mal desde o primeiro contato. 

O poema escolhido foi o “Correspondências”, considerado como uma base para 

o simbolismo brasileiro, além de ser um poema frequentemente traduzido no 

país. Os tradutores escolhidos foram Jammil Almansur Haddad, Ivan Junqueira 

e Mário Laranjeira. Estes foram escolhidos por fazerem uma tradução integral do 

livro As Flores do Mal e por terem traduzido em épocas diferentes. A pesquisa 

teve como objetivo compreender como a escolha de determinados termos, por 

parte dos tradutores já mencionados, pode afetar a construção do poema como 

um todo. 

Com um breve estudo percebemos que a vida de Charles Baudelaire, e 

de seu livro As Flores do Mal, foi muito conturbada. Desde o ano de 1848 o poeta 

já publicava individualmente vários poemas que mais tarde iriam compor sua 

obra-prima. Foi somente no ano de 1857 que o autor conseguiu que sua obra 

fosse publicada. Porém, ela chamou a atenção da segurança pública francesa 

por trazer conteúdos imorais. Uma ordem foi expedida para que se retirassem 

seis poemas do livro, que mais tarde seriam reincorporados à obra, sob o título 

de “Poemas Condenados”.  

Baudelaire e sua obra somente foram reabilitados no ano de 1949. Sua 

poesia muito espantou na época, por tratar de temas eróticos, carnais, fúnebres, 

dentre muitos outros. Mas hoje seu trabalho é considerado como um estudo 

obrigatório para aqueles interessados na modernidade estética.  

Sobre sua presença no Brasil, vimos com Glória Amaral e Denise 

Bottmann que a mais antiga tradução de um de seus textos no país foi em 1871, 

tradução de “Moesta et errabunda”, por Carlos Ferreira, e a de Luís Delfino do 

poema “O Veneno”. Entretanto, as autoras defendem a ideia de que o autor já 

era lido muito antes, quando uma de suas traduções de um dos contos de Edgar 

Allan Poe apareceu na revista literária Le Boulevard, no ano de 1856. Desde 

então sua poesia foi constantemente traduzida e publicada em antologias, 

revistas ou jornais. Foi somente no ano de 1958 que temos a primeira tradução 

quase que integral do livro As Flores do Mal, por Jammil Almansur Haddad. A 
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partir disso, traduções integrais de seu livro se tornaram mais frequentes. Até 

suas traduções passaram por um período conturbado, em que destacamos um 

escândalo de plágio cometido pela Editora Martin Claret no ano de 2001, com 

uma cópia descarada da tradução de Jammil Almansur Haddad. Certamente o 

autor é muito citado desde o século XIX no Brasil, trazendo grandes influências 

à literatura brasileira, em especial ao movimento simbolista.  

Em seguida, neste trabalho, analisamos o poema e suas traduções 

selecionadas. O poema de Baudelaire é construído como um soneto de versos 

alexandrinos, isto é, dodecassílabo, que possui doze sílabas métricas. Como 

vimos, o poema apresenta rimas interpoladas, alternadas e emparelhadas. O 

autor francês também faz uso de rimas pobres, ricas e perfeitas. Como já 

observamos, o poema foi um marco para o movimento simbolista, justamente 

por tratar constantemente de aspectos sinestésicos, elemento chave desse 

movimento, o próprio título do poema já nos antecipa a correspondência entre 

os sentidos – olfato, paladar, visão, audição e tato –, e os mundos físico e 

metafísico que são abordados ao longo do poema.  

Em se tratando dos tradutores estudados, Mário Laranjeira, Ivan 

Junqueira, e Jammil A. Haddad, e suas traduções, vimos que suas traduções em 

determinadas ocasiões convergem e em outras divergem. Logo de início, 

Junqueira é o primeiro a demonstrar grandes diferenças na tradução, seja em 

relação ao poeta francês ou aos outros tradutores, ao dizer que o que está vivo 

é o templo em um bosque de segredos, quando os outros tradutores seguem a 

ideia de Baudelaire ao trazer a ideia de que vivos estão os pilares em uma 

floresta de símbolos. Toda a simbologia inicial do poema se perde quando 

Junqueira traduz “fôrets de symboles” como “bosque de segredos”. Outra 

divergência de Ivan Junqueira é a escolha dos termos “vertiginosa” e “lúgubre” 

para traduzir “ténébreuse” e “profonde” novamente se distanciando dos 

vocábulos de Baudelaire. São muitas as vezes que Haddad e Laranjeira se 

aproximam nas traduções. É no terceiro verso, da segunda estrofe que os três 

tradutores praticamente concordam plenamente entre si e com Baudelaire.  

É interessante de se observar que todas as traduções buscaram ao 

máximo trazer todos os momentos em que Baudelaire brinca com a sinestesia e 

os sentidos, sempre atiçando todos os sentidos do leitor, seja com as “confusas 
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vozes” – audição –, “os perfumes frescos” – olfato –, “Doces como o oboé” – 

paladar –, “verdes como a campina” – visão.  

Ao longo dessa pesquisa, percebemos que nossos três tradutores 

possuem peculiaridades em suas traduções, o que torna cada uma única. 

Notamos que a tradução de Mário Laranjeira é a que mais condiz com o poema 

francês, quando falamos dos termos traduzidos. Observamos que Laranjeira 

demonstra um domínio léxico quando reparamos a tradução literal dos termos, 

e por isso se aproxima ao modo de escrita de Baudelaire. Haddad, também se 

assemelha ao léxico de Baudelaire, entretanto, em algumas vezes, vemos que 

o tradutor faz escolhas que diferem completamente do poema francês. 

Junqueira, por sua vez, pode não estar sempre harmonizando com os termos de 

Baudelaire, mas podemos ver uma aproximação semântica, na medida em que, 

mesmo se distanciando do léxico, o foco em sua tradução foi fazer o leitor ter o 

mesmo sentimento como se estivesse lendo o poema em francês.  

Certamente, em diversos momentos nossos tradutores lidaram com 

situações em que tiveram dificuldade de encontrar um termo corresponde para 

inserir em sua obra, vez que falamos em culturas diferentes, a de Baudelaire, 

francesa, e de nossos tradutores, a brasileira, e ainda de épocas diferentes. 

Essas diferenças culturais são uma forma de barreira à tradução, mas não 

necessariamente são intransponíveis, pois, como a tradução não visa a 

identidade absoluta, mas sim aceita-se a simples equivalência, essas barreiras 

podem ser transpostas (LARANJEIRA, 1993).  

Como vimos com Ronái, não podemos falar que existe uma única 

tradução para um poema, uma tradução ideal e perfeita. Da mesma forma 

entende Laranjeira, ainda que existam diversas traduções de um mesmo poema, 

“cada um dos poemas-tradução pode ser tão bom ou tão mal quanto qualquer 

outra produção do mesmo sujeito. Cada tradução é tão única quanto o poema 

original” (LARANJEIRA, 1993, p. 39).  

A presente pesquisa ainda pode ser mais explorada, vez que não foi 

possível expandi-la ainda mais considerando a limitação do tamanho de um 

Trabalho de Conclusão de Curso. O poema “Correspondências” é traduzido 

desde 1932, por Felix Pacheco durante seu discurso de posse na Academia 

Brasileira de Letras (MEIRELLES, 2011). Até o ano de 2012, é possível dizer 

que o poema já foi traduzido por mais poetas, além dos três analisados. Ao 
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incorporar mais traduções ao corpus do trabalho, seria possível abrir um leque 

de diferenciações ainda maior e possibilitar uma comparação mais extensa dos 

possíveis caminhos a serem seguidos. Com mais tradutores, poderíamos 

estudar as possibilidades de uma maior aproximação ou um maior 

distanciamento da fidelidade. 
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