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LANÇAMENTO DE LIVRO / MESA-REDONDA

CADERNO ITALIANO, de Boris Schnaiderman
com Boris Schnaiderman, Jerusa Pires Ferreira e Simone Homem de Mello

Sábado, 22 de agosto, às 15h

Neste escrito autobiográfico sobre o tempo em que lutou na 

Segunda Guerra Mundial, com a Força Expedicionária Brasileira 

(FEB), na frente italiana, o renomado escritor e tradutor retoma 

um tema que já havia abordado como ficção narrativa, no romance 

Guerra em surdina (1964). Numa mesa-redonda que abordará, entre 

outros temas, essa passagem da ficção para a autobiografia, o autor 

poderá apresentar ao público parte das memórias narradas neste livro.

MESA-REDONDA

ANTROPOLOGIA, PSICANÁLISE E A 
OPACIDADE DO OUTRO
com Aurora Bernardini e Mário Giampà

Sábado, 29 de agosto, às 15h

Esta mesa focalizará as relações entre psicanálise, antropologia 

e a “opacidade do outro”, por meio de apresentações e 

conversas entre o psicanalista e ensaísta italiano Mário 

Giampà, um dos organizadores do volume Desconfinamentos: 

excursões psicoantropológicas (Sconfinamenti: escursioni 

psicoantropologiche, Milão, 2014), e a professora e tradutora 

Aurora Bernardini, responsável pela tradução do livro Lendas e 

notas de viagem – A amazônia de Ermanno Stradelli (São Paulo, 

2009), que apresentará trechos do texto “A lenda do Jurupari”, de 

autoria do explorador italiano (1852-1926).



4

EVENTO ANUAL

Transfusão
V ENCONTRO DE TRADUTORES LITERÁRIOS 
DA CASA GUILHERME DE ALMEIDA

“TRADUÇÃO E ANTROPOLOGIA” 

Curadoria: Marcelo Tápia e Simone Homem de Mello

A interface dos estudos literários com o pensar antropológico 

vem impulsionando um reposicionamento de culturas orais 

convencionalmente deslocadas para o espaço “extra”-ocidental. Na 

área de estudos da tradução, conceitos derivados da antropologia 

passam a influenciar a teorização do processo tradutório. Em 

sua quinta edição, o TRANSFUSÃO deste ano reúne tradutores, 

antropólogos, poetas e filósofos para discutir a tradutibilidade 

de tradições indígenas e afro-brasileiras, o papel da tradução 

na antropologia e o processo de assimilação intercultural ou de 

marcação da diferença no fazer literário e no tradutório.

QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2015 

19h | Abertura – local: Anexo 

Marcelo Tápia e Simone Homem de Mello 

19h30 | Conferência – local: Anexo 

RITUAIS DE TRADUÇÃO 

Evelyn Martina Schuler Zea (Florianópolis)

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2015 

10h | Mesa-redonda – local: Anexo 

A TRADUÇÃO NA ANTROPOLOGIA 

Marília Lopes Facó Soares (Rio de Janeiro) e Priscila Faulhaber 

Barbosa (Rio de Janeiro) 

14h | Conferência – local: Anexo 

ETNOPOESIA E TRADUÇÃO 

Sérgio Medeiros (Florianópolis)
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16h | Conferência – local: Anexo 

POÉTICAS AFRICANAS NO BRASIL 

Antonio Risério (Salvador)

19h30 | Performance – local: Museu 

“FRAGMENTOS FONÉTICOS DE UM (SI)” 

Cristina Elias (Berlim) e performers do grupo CorpoSinalizante (São Paulo)

SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2015

10h | Apresentação – local: Anexo 

O PROJETO ESTTRADA (UFRJ)  

Andrea Lombardi (Rio de Janeiro) e Bruna Franchetto (Rio de Janeiro)

14h | Mesa-redonda – local: Anexo 

XAMANISMO E TRADUÇÃO 

Pedro de Niemeyer Cesarino (São Paulo) e Álvaro Faleiros (São Paulo)

16h | Conferência – local: Anexo 

ANTROPOLOGIA URBANA & TRADUÇÃO 

Massimo Canevacci (São Paulo)

18h | Apresentação – local: Museu 

CANTOS INDÍGENAS EM TRADUÇÃO 

Émilie Audigier (Brasília) e Gonzalo Saldarriaga (Rio de Janeiro)

Esta atividade é obrigatória para a obtenção do certificado do 

Programa Formativo para Tradutores Literários.
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EVENTOS EXTERNOS

POESIA E PROSA:  
ESPECIFICIDADES DA TRADUÇÃO
Coordenação: Marcelo Tápia e Simone Homem de Mello 

Segundas-feiras, 21 e 28 de setembro; 5, 19 e 26 de outubro; 9, 16, 23 e 30 

de novembro; e 7 de dezembro, das 14h às 16h

Local: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), Cidade Universitária, prédio 

da Faculdade de Letras.

Os desafios impostos pela tradução de prosa narrativa e de 

poesia serão abordados em uma série de palestras ministradas 

por tradutores-professores da USP e outros convidados. Tanto os 

aspectos textuais distintivos de poesia e prosa, como as habilidades 

específicas que se requerem do tradutor em ambos os casos serão 

apresentados com base em exemplos concretos de tradução. Tipos 

textuais limítrofes, como o poema em prosa e a prosa poética, 

receberão atenção especial. O curso também pretende destacar 

traduções de línguas cujo ensino é pouco propagado no Brasil, como 

o árabe, o hebraico e o russo. Este curso é organizado mediante uma 

cooperação entre a Casa Guilherme de Almeida – Centro de Estudos 

de Tradução Literária e o Centro Interdepartamental de Tradução e 

Terminologia (CITRAT) da USP.

Programa

21/9 | A TRADUÇÃO LITERÁRIA 

Marcelo Tápia e Simone Homem de Mello

28/9 | TRADUZIR POESIA E PROSA 

Paulo Henriques Britto

5/10 | LITERATURA RUSSA TRADUZIDA 

Aurora Bernardini

19/10 | ANTOLOGIZAR POESIA EM TRADUÇÃO 

Alexei Bueno
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26/10 | TRADUZIR POESIA CLÁSSICA 

Guilherme Gontijo Flores

9/11 | LITERATURA HEBRAICA TRADUZIDA 

Moacir Amâncio e Nancy Rozenchan

16/11 | LITERATURA ÁRABE TRADUZIDA 

Mamede M. Jarouche e Michel Sleiman

23/11 | O TRADUTOR ENTRE A POESIA E A PROSA 

Caetano Galindo

30/11 | A QUESTÃO DO POEMA EM PROSA 

Fernando Paixão

7/12 | ESPECIFICIDADES DA TRADUÇÃO DE POESIA E PROSA 

Marcelo Tápia e Simone Homem de Mello

Haverá uma taxa de inscrição para o curso, a ser definida.  

Alunos da Casa Guilherme de Almeida poderão receber bolsa. Faça a 

sua pré-inscrição pelo site www.casaguilhermedealmeida.org.br.

A matrícula deverá ser feita presencialmente na Administração da 

FFLCH-USP – Rua do Lago, 717, sala 126, Cidade Universitária, São 

Paulo. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 

11h45 e das 13h às 16h45.

Para mais informações sobre matrícula, consulte o nosso site.

Parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina.

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o Programa 

Formativo para Tradutores Literários.
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A TRADUÇÃO POÉTICA  
SEGUNDO GUILHERME DE ALMEIDA
por Marcelo Tápia e Simone Homem de Mello

Quarta-feira, 5 de agosto de 2015, às 15h

Local: Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade 

Federal de Santa Catarina (PGET/UFSC), Florianópolis

Parte de um convênio entre o Centro de Estudos de Tradução 

Literária da Casa Guilherme de Almeida e a Pós-Graduação em 

Estudos da Tradução da UFSC, esta palestra apresenta um perfil de 

Guilherme de Almeida como tradutor de poesia de idiomas como 

alemão, francês, espanhol, grego antigo e inglês.

CICLO DE PALESTRAS 

Estudos Clássicos 

Parceria com a Universidade de São Paulo

AS ARGONÁUTICAS DE APOLÔNIO COMO 
EPOPEIA PARA UMA NOVA ÉPOCA
por Martine Cuypers

Quarta-feira, 16 de setembro, das 16h às 17h

A palestra será proferida em inglês

Houve uma época em que os classicistas consideravam as 

Argonáuticas, de Apolônio de Rodes, uma épica fracassada. 

Beneficiando-se da onda de interesse pela poesia helenística em 

geral, a crítica sobre Apolônio, nas últimas décadas, tem feito muito 

para reabilitar as Argonáuticas como um poema que, à sua maneira, 

não seria menos característico do contexto histórico, intelectual 

e literário do período que as obras de Calímaco e Teócrito. Esta 

palestra explora o que a crítica, desde a década de 1960, nos ensinou 

e como hoje podemos ler as Argonáuticas. Além disso, discute quais 

são os interesses de Apolônio, como ele pode ser comparado com 

seus contemporâneos e qual impacto as Argonáuticas tiveram na 

poesia posterior grega e romana.

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o Programa 

Formativo para Tradutores Literários.
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REPRESENTAÇÃO DE IMPERADORES NA 
HISTÓRIA ROMANA, DE DIÃO CÁSSIO
por Olivier Devillers 

Quarta-feira, 16 de setembro, das 17h30 às 18h30

A palestra será proferida em francês

A palestra apresenta um painel sobre os retratos dos imperadores 

romanos júlio-claudianos (Tibério, Calígula, Cláudio e Nero) 

elaborados pelo historiador Dião Cássio, comparando-os com os 

presentes nos textos de Tácito e mostrando como se entrecruzam a 

construção do relato e os conteúdos da História Romana. 

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o Programa 

Formativo para Tradutores Literários.

NÃO HÁ JUSTIÇA NA ANTIGUIDADE: 
TRADUZINDO DIKĒ PARA O PRESENTE 
(ANAXIMANDRO, PÍNDARO, SÓFOCLES)
por Laurence Paul Hemming

Quarta-feira, 16 de setembro, das 19h às 20h

A palestra será proferida em inglês

A tradução usual do termo grego dikē como “justiça” acentua 

uma conotação fundamentalmente legal e moral. Com Sófocles, 

no entanto, essa palavra adquire uma importância para além do 

âmbito jurídico-moral. Hölderlin – em suas traduções de Píndaro 

para o alemão – traduz dikē como “Fug” ou “Fügung” (“destino”). 

Abordando as traduções desse poeta alemão e autores gregos 

como Anaximandro, Píndaro e Sófocles, esta palestra discutirá as 

possibilidades de tradução de dikē. Para tal, enfocará a noção de 

“estar-junto”, da qual podem ser derivados significados éticos, 

morais e jurídicos. 

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o Programa 

Formativo para Tradutores Literários.
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OFICINAS

OFICINA DE LIVRO-OBJETO
por Marlene Laky

Quartas-feiras, 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro, das 19h às 21h

O livro-objeto se diferencia do formato tradicional de publicação, 

pois apresenta um design criativo e inovador, possibilitando a 

aproximação entre a literatura e a arte visual. Nesta oficina, os 

alunos terão a oportunidade de confeccionar seus próprios livros 

com os materiais disponibilizados pela casa.

PEQUENOS REPAROS EM LIVROS  
E DOCUMENTOS 
por Marlene Laky

Quintas-feiras, 13, 20 e 27 de agosto; 3, 10, 17 e 24 de setembro, das 19h às 21h

Taxa de inscrição: R$ 50,00

Esta oficina capacitará o aluno a intervir adequadamente para 

estabilizar danos em livros e outros documentos. Durante as 

aulas, os participantes executarão pequenos reparos, tais como 

preenchimento de áreas, consolidação de rasgos, intervenção 

em lombadas danificadas etc. Também obterão noções básicas 

sobre a utilização do papel japonês e sobre os tipos de cola 

usados nessas restaurações.

ESCREVER COM O CORPO: 
EXPLORANDO FORMAS DE TRADUZIR 
TEXTOS EM MOVIMENTO 
por Cristina Elias

Assistentes de Libras: Leonardo Castilho e Amanda de Oliveira

Dias 26 e 27 de setembro, das 9h30 às 14h

Como traduzir a palavra escrita para uma linguagem visual 

fundamentada no corpo? Nessa oficina experiencial pretende-

se abordar tal questão partindo da tradução de texto poético 

para a língua brasileira dos sinais (Libras) e evoluindo para o seu 

tratamento artístico num contexto performático. O objetivo é 

que os participantes participem de uma experiência concreta na 

exploração de outro campo possível da tradução literária: traduzir a 

palavra para o movimento.
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CURSOS

ALL IS GRIST TO THE MILL: traduzindo 
idiomatismos e coloquialismos
por Adauri Brezolin e Alzira Allegro

Quintas-feiras, 3, 17 e 24 de setembro, das 19h às 21h.

O curso consiste em uma oficina prática de tradução de expressões 

idiomáticas e expressões convencionalizadas, que passaram a 

integrar o dia a dia dos falantes, seja em inglês, seja em português. 

Haverá prática de tradução de expressões em separado e de 

pequenos excertos extraídos de obras literárias.

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o 

Programa Formativo para Tradutores Literários.

HISTÓRIA SINCRÔNICA DA LITERATURA 
por Clenir Bellezi de Oliveira

Sextas-feiras, 7, 14, 21 e 28 de agosto; 4, 18 e 25 de setembro, das 19h às 21h

Em vez de contar a história da literatura – ou um recorte dela – de 

modo sequencial, cronológico, o curso focalizará, a cada encontro, 

obras e autores diversos, de várias procedências, épocas e contextos 

culturais, com o objetivo de possibilitar associações e traçar 

correspondências e contrastes entre diferentes modos do fazer literário. 

POESIA EXPERIMENTALISTA: 
O CASO NEOBARROCO 
por Carolina Tomasi

Sextas-feiras, 4, 18 e 25 de setembro, das 19h às 21h

Este curso pretende discutir tradição e ruptura, bem como a 

teatralização da crise que permeia a poesia experimentalista-

contemporânea de Affonso Ávila, Haroldo de Campos, Horácio 

Costa e Arnaldo Antunes, entre outros. Propondo exercícios de 

leitura, os três encontros procuram não só sistematizar uma 

tendência poética marcada pela ideia de “ruptura”, mas também 

discutir essa dramatização da “crise de verso” no quadro da poesia 

experimentalista brasileira (o “caso neobarroco”). Entre as questões 

a serem abordadas, destacam-se a relação entre as obras desses 

autores, como eles enfrentam a questão da linearidade do verso 

e que diferença há em relação à crítica ensaística que produzem, 

entre outras. O curso problematizará como a crítica e a historiografia 

receberam essa poesia experimentalista e a pretensão de tais 

projetos poéticos como sinalizadores de ruptura.



12

AS PALAVRAS DAS IMAGENS, AS IMAGENS 
DAS PALAVRAS – VISUALIDADES POÉTICAS 
por Paulo Martins 

Sextas-feiras, 14, 21 e 28 de agosto, das 19h às 21h

Muito se tem discutido sobre a produção de imagens a partir do 

texto, da poesia. Desde pelo menos Homero, encontramos na 

literatura aquilo que os teóricos no século I a.C. denominaram 

ekphrasis ou, simplesmente, écfrase, isto é, um processo ou 

mecanismo descritivo cuja vivacidade (enárgeia ou enargia) faz 

que o leitor ou ouvinte veja com os olhos da mente. O curso visa 

entendermos o que seja esse processo/mecanismo e qual seja a sua 

finalidade no discurso poético.

Esta atividade poderá contar como crédito de horas para o Programa 

Formativo para Tradutores Literários.

ENCONTROS “CINEMATOGRAPHOS”

PAUL LENI EM HOLLYWOOD 

O alemão Paul Leni (1885-1929), pioneiro do cinema expressionista, 

definiu uma nova corrente de filmes de horror para as produções 

hollywoodianas. Os Encontros “Cinematographos” de agosto e 

setembro relembram duas das mais representativas obras de Leni, 

comentadas por Guilherme de Almeida em sua coluna de crítica para 

o jornal O Estado de S. Paulo.

O GATO E O CANÁRIO  
(The cat and the canary, 1927)
Comentários por Donny Correia

Trilha sonora ao vivo por Antonio Panda Gianfratti

Sábado, 29 de agosto, às 17h

Trama de mistério envolvendo uma jovem herdeira e seus parentes 

excêntricos, este filme redefiniu o conceito de produções de suspense 

em Hollywood e abriu caminho para que a Universal Pictures passasse 

a produzir um novo filão de obras de terror, com personagens como 

Drácula e Frankenstein. 

Nesta ocasião, haverá a execução de trilha sonora ao vivo pelo músico 

improvisador Antonio Panda Gianfratti e comentários sobre a crítica ao 

filme, escrita por Guilherme de Almeida em 1928, por Donny Correia.



13

O HOMEM QUE RI (The man who laughs, 1928)
Comentários por Donny Correia 
Sábado, 19 de setembro, às 17h 

Inspirado no clássico de Victor Hugo, este marco do cinema de 

horror conta a história de uma jovem nobre que é executada a 

mando do rei James em 1690. Seu filho, ainda bebê, tem seu rosto 

desfigurado e é jogado à sorte. Anos mais tarde, junta-se a um circo, 

onde passa a ser conhecido como “o homem que ri”, em referência 

às marcas deixadas pelo despótico monarca que matou sua mãe. 

Na ocasião será lida e comentada a crítica ao filme, escrita por 

Guilherme de Almeida em 1929.

ATIVIDADE EDUCATIVA

UM MUNDO DE IMAGENS –  
oficina de ilustração criativa 
pelo Núcleo de Ação Educativa 

Domingo, 20 de setembro, às 14h 

Criar um desenho é uma tarefa que realizamos com mais espon-

taneidade na infância, e que acabamos abandonando ao longo 

da vida. A proposta é resgatarmos essa vivência com traços mais 

livres e bem-humorados. A atividade propõe, ainda, observar 

atentamente elementos do cotidiano (objetos, ferramentas, ali-

mentos) que podem ser incorporados ao desenho para que obje-

to e traços formem uma só composição.
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PROGRAMAS CONTINUADOS

INTELECÇÃO DE TEXTOS EM 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
 

O programa propõe o desenvolvimento da compreensão de textos 

literários em línguas estrangeiras por meio da leitura comentada 

e do exame de aspectos semânticos, sintáticos e estilísticos neles 

identificados. A cada encontro será lido e discutido – sempre em 

português – um texto breve, ou um fragmento de obra mais extensa, 

na língua em questão. Serão realizados, a partir de agosto de 2015, 

12 encontros referentes a cada um dos três idiomas escolhidos para a 

programação do 2º semestre de 2015: o francês, o espanhol e o inglês.

Pré-requisito para frequentar o programa: conhecimentos básicos 

da língua escolhida.

Taxa de inscrição para cada idioma: R$ 200,00 (valor total relativo 

aos 12 encontros a serem realizados durante o 2º semestre).

Para obter informações sobre possíveis descontos e bolsas, entre em 

contato pelo e-mail casaguilhermedealmeida@gmail.com ou pelo 

telefone (11) 3673-1883.

Textos em língua francesa 

por Lucília Lima Teixeira 

Terças-feiras, 4, 11, 18 e 25 de agosto; 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro; e  6, 13 

e 20 de outubro, das 15h às 17h

Textos em língua espanhola 

por Tereza Jardini 

Quintas-feiras, 6, 13, 20 e 27 de agosto; 3, 10, 17 e 24 de setembro; 1, 8, 15 e 

22 de outubro, das 15h às 17h

Textos em língua inglesa 

por Alzira Allegro e Márcia Pedreira 

Sextas-feiras, 7, 14, 21 e 28 de agosto; 4, 11, 18 e 25 de setembro; 2, 9, 16 e 

23 de outubro, das 15h às 17h
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PROGRAMA FORMATIVO PARA TRADUTORES LITERÁRIOS

TEORIA DA TRADUÇÃO 
por Maria Teresa Quirino 

Terças-feiras, 4, 11, 18 e 25 de agosto;

 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro, das 19h às 21h

 

Esta atividade contínua apresenta, em três módulos subsequentes, 

questões relevantes para os estudos da tradução segundo a pers-

pectiva de diferentes modelos teóricos. Questionamentos e decisões 

que norteiam continuamente o trabalho do tradutor serão discutidos 

sob a óptica de teorias correlatas ou contrastantes.

 
HISTÓRIA DA TRADUÇÃO LITERÁRIA 
por Érico Nogueira 

Quartas-feiras, 5, 12, 19 e 26 de agosto; 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro, das 

19h às 21h

 

Composto de três módulos ao longo do ano, este curso contínuo 

se propõe a dar um panorama diacrônico da tradução literária – 

da Antiguidade à contemporaneidade – abordando momentos 

históricos de relevância para a reflexão tradutória.

 
OFICINA DE TRADUÇÃO DE POESIA 
por Dirceu Villa 

Sábados, 8 e 22 de agosto; 26 de setembro, das 10h às 13h

 

Os inscritos são convidados a elaborar a tradução de poemas por 

eles escolhidos (escritos num idioma do qual tenham suficiente 

compreensão), sob orientação do ministrante, também responsável 

pela definição de parâmetros teóricos e práticos que servirão de 

base para a tradução poética realizada pelos participantes.
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OFICINA DE TRADUÇÃO DE POEMAS E 
LETRAS DE CANÇÕES 
por Carlos Rennó 

Sábados, 1, 15 e 29 de agosto; 19 de setembro

 

A oficina de tradução de poesia e criação de versões – traduções de 

letras de canções escritas originalmente em outra língua, sobretudo 

a inglesa – possibilita aos participantes familiarizarem-se com 

procedimentos típicos da tradução poética. O objetivo é levar o 

tradutor a criar versões esteticamente criteriosas de poemas e canções 

estrangeiros. Isso implica traduzir não apenas o sentido, mas também os 

procedimentos formais e estilísticos utilizados nos textos originais.

 

OFICINA DE TRADUÇÃO DE PROSA
por Alzira Allegro

Turma A: Sábados, 1, 15 e 29 de agosto; 19 de setembro, das 10h às 13h

Turma B: Sábados, 8 e 22 de agosto; 26 de setembro, das 10h às 13h 

A oficina propõe aos participantes que elaborem, em grupos, 

a tradução de textos literários em prosa de língua inglesa, sob 

orientação da ministrante, também responsável por definir 

parâmetros teóricos e práticos como base para o trabalho dos alunos.
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Sobre os convidados 

Adauri Brezolin é graduado em Letras Inglês-Português, Tradutor/Intérprete pela Unibero – Centro 
Universitário Ibero-Americano, mestre e doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela USP. 
Atualmente, é professor titular da Universidade Metodista de São Paulo. Seus temas de interesse na 
área de Letras são tradução, ensino superior de tradução, ensino de tradução e línguas, idiomaticidade, 
convencionalidade, terminologia e Linguística de Corpus. 

Alexei Bueno é poeta, editor e ensaísta. Publicou, entre outros livros, Poemas gregos (1985), Livro de 
haicais (1989), A decomposição de J. S. Bach (1989), Lucernário (1993), A juventude dos deuses (1996), 
Entusiasmo (1997), Poemas reunidos (1998), Em sonho (1999), Os resistentes (2001), Gamboa (2002), 
Poesia reunida (2003) e A árvore seca (2006). Traduziu As quimeras, de Gérard de Nerval, também 
com edição portuguesa.

Álvaro Faleiros é poeta, cancionista, tradutor e professor de Literatura Francesa na USP. Em sua 
produção como tradutor, poeta e escritor destacam-se as publicações O bestiário, de Guillaume 
Apollinaire (1997), Kalevala: primeiro poema (2009), O caminho das pedras (literatura infantil) (2011), 
Do centro dos edifícios (poemas) (2011), Apontamentos para uma poética xamânica do traduzir (2012), 
Traduzir o poema (2012), e Um lance de dados, de Mallarmé (2014), dentre outros. Organizou a obra 
Mário Laranjeira, poeta da tradução (2013).

Alzira Allegro é doutora em Letras pela USP, além de tradutora juramentada e literária. Foi professora 
de Tradução e Literaturas de Língua Inglesa no Centro Universitário Ibero-Americano de 1989 a 2011, 
professora de Tradução na pós-graduação da mesma instituição e no Centro Universitário Padre Anchieta, 
em Jundiaí, e professora de inglês na Cultura Inglesa entre 1988 e 2005. Atualmente, é professora de 
Literaturas de Língua Inglesa e de Tradução na PUC-SP.

Andrea Lombardi, doutor em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela USP, é professor na 
Faculdade de Letras, Departamento de Letras Neolatinas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Publicou diversos artigos, entre eles, “Um velho índio prisioneiro num ensaio de Calvino” (1992), 
“Haroldo de Campos. Poemas escolhidos: tradução” (1996) e “Nostalgia. Uma reflexão sobre literatura 
e música” (2005). Organizou Esperienze e prospettive della traduzione in Brasile (Roma: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1995).

Antonio Panda Gianfratti é baterista, percussionista, construtor de peças de percussão e free 
improviser. Tem se dedicado à música improvisada há muitos anos, divulgando essa vertente por meio 
de apresentações e workshops, em espaços culturais, teatros, museus, galerias de arte e festivais. É, 
também, integrante do coletivo Abaetetuba de improvisação livre (brazilian improvisers), desde a sua 
fundação.

Antonio Risério é poeta, antropólogo e ensaísta. Integrou grupos de trabalho que implantaram a televisão 
educativa, a fundação Gregório de Mattos e o hospital Sarah Kubitschek, na Bahia. Foi responsável pela 
elaboração do projeto geral para a implantação do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e do Cais 
do Sertão Luiz Gonzaga, em Pernambuco. Escreveu, entre outros, os livros Carnaval Ijexá (1981), Textos 
e tribos: Poéticas extraocidentais nos trópicos brasileiros (1993), Avant-garde na Bahia (1995), A utopia 
brasileira e os movimentos negros (2007), A cidade no Brasil (2012) e Oriki orixá (2013).

Aurora Bernardini é professora titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Teoria Literária, atuando principalmente nos temas de literatura comparada, literatura 
russa, literatura italiana, teoria da narrativa e tradução literária. Como tradutora, já trabalhou com 
diversos textos russos – obras de poetas como Velímir Khlébnikov, Marina Tsvetáieva e Anna Akhmátova 
e de escritores como Anton Tchékhov e Isaac Bábel. 

Boris Schnaiderman é professor, poeta e tradutor nascido na Ucrânia, porém de formação russa. A 
partir dos anos 1960, assumiu o posto de professor de russo na USP, tornando-se professor emérito 
em 2001. Traduziu para o português obras de Púschkin, Tolstói e Dostoiévski, entre outros. Recebeu, em 
2003, o Prêmio da Tradução da Academia Brasileira de Letras. Em 2007, foi agraciado pelo governo da 
Rússia com a Medalha Púschkin, em reconhecimento por seu trabalho de divulgador da cultura russa. 
Em 2010, recebeu o prêmio de Personalidade Cultural do Ano, concedido pela revista Bravo! e pelo 
Bradesco Prime.

Bruna Franchetto, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é 
professora do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ. Sua produção em etnologia 
e linguística concentra-se em temas como Alto Xingu, línguas indígenas brasileiras (karib e aruak), 
documentação linguística e antropologia da educação escolar indígena. Entre suas principais publicações 
estão O papel da educação escolar no processo de domesticação das línguas indígenas pela escrita (1994) 
e A guerra dos alfabetos: os povos indígenas na fronteira entre o oral e o escrito (2008).

Caetano Galindo é doutor em Linguística pela USP e professor de Linguística Românica na UFPR. Ensaísta 
e tradutor, é responsável pela nova tradução de Ulysses, de James Joyce, publicada em 2012, vencedora 
do Prêmio Jabuti. Também traduziu para o português do Brasil obras de autores como Thomas Pynchon, 
David Foster Wallace e Charles Darwin. Em 2013, publicou seu primeiro livro de contos, Ensaio sobre o 
entendimento humano.

Carlos Rennó, letrista e versionista, orienta – na oficina desenvolvida na Casa Guilherme de Almeida – o 
emprego do processo de criação de versões de canções americanas clássicas para o português utilizado por 
ele no repertório dos discos Canções, Versões – Cole Porter e George Gershwin (com repertório dos dois 
compositores) e Nego (com repertório de Richard Rodgers e Lorenza Hart, Irving Berlin, Oscar Jammerstein, 
Harold Arlen e outros), que tiveram entre seus intérpretes nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico 
Buarque e Elza Soares, Gal Costa, Rita Lee, Cássia Eller, Zélia Duncan, Maria Rita e Seu Jorge.

Carolina Tomasi, pós-doutora, doutora, mestre e graduada em Letras pela USP, frequentou os cursos de 
Semiótica e de “Résumé (Hjelmslev)” ministrados pelo professor Romeo Galassi na Università di Padova. 
Seus temas de interesse são historiografia e crítica literárias, literatura brasileira, poesia seiscentista e 
poesia brasileira do final do século XX. É membro do Grupo de Estudos Semióticos da USP (GES/USP), 
pertence à comissão editorial da Revista de Estudos Semióticos da USP, da qual é editora convidada, e é 
parecerista das revistas Texto Livre e CASA (Cadernos de Semiótica Aplicada).

Clenir Bellezi de Oliveira, professora de literaturas brasileira e portuguesa, é autora de diversos livros 
didáticos voltados à compreensão dessas disciplinas. Foi editora da revista Discutindo Literatura e hoje 
ministra cursos em diversas instituições culturais.
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Cristina Elias é performer, diretora e coreógrafa com mestrado em direção de movimento na Central School 
of Speech and Drama (Universidade de Londres). Seu trabalho concentra-se na construção de pontes entre 
diferentes códigos artísticos de expressão, com ênfase na tradução de texto em movimento e imagem. Em 
2011, participou da produção da ópera Matsukaze pela companhia de dança Sasha Walz & Guests (Berlim). 
Desde 2012 tem colaborado com performers e companhias em várias partes do mundo. Em 2013, ganhou o 
Prêmio “Funarte Mulheres nas Artes Visuais” pelo trabalho “Fragmentos Fonéticos de um (Si)”.

Dirceu Villa é poeta, autor de MCMXCVIII (1998), Descort (2003), Icterofagia (2008) 
e couraça (inédito, 2014). Doutorou-se em Letras, na USP, com estágio em Londres e tese sobre 
a poesia dos Renascimentos italiano e inglês. Traduziu Um anarquista e outros contos, de Joseph 
Conrad (2009), e Lustra, de Ezra Pound (2011). Foi poeta convidado para a oficina de tradução do 
Festival Internacional de Poesia, de Berlim, em 2012.

Donny Correia, poeta e cineasta, é mestre em Estética e História da Arte pela USP e bacharel em 
Letras – tradutor e intérprete pelo Centro Universitário Ibero-Americano (Unibero). Realizou os curtas 
experimentais Anatomy of decay, Braineraser e Totem, este selecionado para a 34ª Mostra Internacional 
de Cinema em São Paulo e Prêmio Canal Brasil, e In carcere et vinculis. Publicou os livros de poesia O eco 
do espelho (2005), Balletmanco (2009) e Corpocárcere (2013). É coordenador de programação da Casa 
Guilherme de Almeida.

Émilie Audigier é doutora em Letras (Universidade de Provence/UFRJ) com pós-doutorado na PGET/
UFSC (Estudos da Tradução). Coordenou o Escritório do Livro da Embaixada da França, no Brasil. Como 
tradutora literária, participou de oficinas no Collège International des Traducteurs Littéraires e na 
Fundação Biblioteca Nacional. Publicou os livros Histoire des Traductions en Langue Française (2014), 
Le bestiaire imaginaire des voyageurs (2014) e La poésie du Brésil (2013), entre outros. Atualmente 
pesquisadora na Postrad/UnB, coordena a coleção Projectiles, na editora Passage(s).

Érico Nogueira é poeta, tradutor e professor de Língua e Literatura Latinas na Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). Venceu a primeira edição do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura na categoria 
poesia com sua primeira coletânea, O Livro de Scardanelli (2008). Sua coletânea seguinte, Dois (2010), foi 
finalista do Prêmio Jabuti de 2011. Publicou também, entre outros, Introdução às Artes do Belo (2010), 
tradução da obra de Étienne Gilson, e Verdade, Contenda e Poesia nos Idílios de Teócrito (2012).

Evelyn Martina Schuler Zea é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Bern, com pós-
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP e no International Centre 
Interweaving Performance Cultures, na Universidade Livre de Berlim. É professora no Departamento de 
Antropologia da UFSC, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e no Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Tradução. Entre suas publicações estão: “Por caminhos laterais: modos de 
relação entre os Waiwai no Norte Amazônico” (revista Antropologia em primeira mão, 2010) e “Sobre a 
ilusão de ter: reflexões antropológicas” (Ilha – Revista de Antropologia, 2010).

Fernando Paixão, poeta e ensaísta, é pesquisador e professor do Instituto de Estudos Brasileiros (USP).  
Trabalhou como editor profissional por mais de vinte anos e desde então publica livros de poesia e de 
ensaios. Entre os seus vários livros estão Momentos do livro no Brasil (ensaio, 1995) e Poeira (poesia, 
2001). Em 2005 e 2009, atuou como professor visitante pela Universidade de Berkeley e Universidade da 
Califórnia em Los Angeles UCLA, respectivamente.

Gonzalo Saldarriaga é concertista, musicólogo e professor de violão e teoria musical. Tem como foco o 
estudo e a interpretação de música antiga e histórica (em especial do século XV), tanto popular quanto 
erudita, com o intuito de chegar às raízes da música contemporânea. Apresenta repertórios de música 
barroca, renascentista e medieval dos séculos XII, XIII, XVI e XVII, e estilos populares tradicionais como 
jazz, choro e música clássica Hindustani, além de estilos diversos de improvisação. Desenvolve projetos 
de pesquisa, estudo e divulgação da música antiga.

Guilherme Gontijo Flores é tradutor, poeta e professor de língua e literatura latina na UFPR. 
Traduziu As janelas seguidas de poemas em prosa franceses, de Rainer Maria Rilke (2009, em 
parceria com Bruno D’Abruzzo), A anatomia da melancolia, de Robert Burton (4 vols. 2011-
2013) – tradução vencedora do Prêmio Jabuti –, as Elegias de Sexto Propércio (2014) e o Paraíso 
reconquistado, de John Milton (2014, numa tradução poética coletiva). Atualmente trabalha na 
tradução e na performance das Odes de Horácio.

Jerusa Pires Ferreira é professora do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-
SP e do CJE/ECA/USP, coordenadora do Centro de Estudos da Oralidade, do COS/PUS-SP e do projeto 
Editando o Editor (ECA/USP). É autora de Armadilhas da Memória, O Livro de São Cipriano – Uma 
Legenda de Massas e Cavalaria em Cordel.

Laurence Paul Hemming é professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Lancaster (RU). Suas 
publicações incluem Heidegger’s Atheism (2002), Restoring Faith in Reason (2003), Postmodernity’s 
Transcending: Devaluing God (2005), Worship as a Revelation (2008) e Heidegger and Marx: A 
Productive Dialogue over the Language of Humanism (2013).

Lucília Lima Teixeira é tradutora e professora de francês e português como língua estrangeira. Graduada 
(2006) e licenciada (2006) em Letras (Francês/Português), é mestre na área de Estudos Linguísticos, 
Literários e Tradutológicos em francês pela FFLCH/USP. Trabalhou como monitora-docente dos Cursos 
de Francês Instrumental I e II, na leitura de textos literários para a graduação e na elaboração-correção 
de provas de proficiência do Centro de Línguas (FFLCH/USP). Atualmente, trabalha com o ensino de FLE 
(Francês Língua Estrangeira), PLE (Português Língua Estrangeira), preparação de candidatos para o exame 
CELPEBRAS e exames de proficiência em língua francesa.

Mamede Mustafá Jarouche, pós-doutorado pela Universidade do Cairo, é professor de Língua e 
Literatura Árabe da USP. Por sua tradução do Livro Das Mil e Uma Noites, recebeu o Prêmio Jabuti de 
Melhor Tradução (2005/2006), o Prêmio de Melhor Tradução do Ano da Associação Paulista dos Críticos 
de Arte, e o Prêmio Paulo Rónai de Tradução.

Marcelo Tápia, poeta e tradutor, é graduado em Letras (Português e Grego) e doutor em Teoria Literária 
e Literatura Comparada pela USP. Autor de cinco livros de poemas, traduziu, entre outras obras, os 
romances Os passos perdidos (2008) e O reino deste mundo (2009), de Alejo Carpentier. É um dos 
organizadores de Transcriação, coletânea de ensaios de Haroldo de Campos (2013). Dirige o museu Casa 
Guilherme de Almeida – Centro de Estudos de Tradução Literária, em São Paulo.

Maria Teresa Quirino é professora, tradutora, especialista em estudos de tradução, mestre e doutora 
em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela USP. Foi bolsista da James Joyce Summer School 
2010, na University College Dublin (Irlanda), do Intercultural Studies Group em Tarragona, Espanha, e da 
International House London em 2012.

Mario Giampà, médico psiquiatra, é psicanalista, membro da Academia Lancisiana, em Roma, da Società 
Psicoanalitica Italiana, da International Psycoanalytic Association e da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo. É redator de diversas seções da Telematic Psychomedia Review, entre elas a de “Magia, 
sciamani i guaritori” (“Magia, xamãs e curandeiros”). Estudioso de W. R. Bion, especialista em sexologia 
e psicossomática, ensinou em diversas universidades do mundo.
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Marília Lopes Facó Soares, professora do Museu Nacional/UFRJ, é doutora em Linguística pela Unicamp, 
com tese sobre a língua tikuna. Atuou como pesquisadora no CNRS (1994), no então Laboratório de 
Etnolinguística Ameríndia, atual Centre d’Etudes des Langues Indigènes d’Amérique (CELIA). Em 2003, 
coordenou e executou a parte de linguística do CD-Rom Magüta Arü Inü (Pensamento dos Magüta), que 
recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade (Iphan, 2003) na categoria inventários e acervos 
de pesquisa. Atualmente, é coordenadora do Mestrado Profissional em Linguística e Línguas Indígenas 
(Museu Nacional/UFRJ).

Marlene Laky é jornalista pela PUCCAMP e conservadora-restauradora formada pelo Senai. Ministrou 
diversas oficinas sobre conservação de livros em instituições como ECA/USP, Casa das Rosas e Casa 
Guilherme de Almeida, onde trabalha atualmente.

Martine Cuypers é professora da Faculdade de História e Ciências Humanas do Trinity College, de Dublin, 
na Irlanda. Publicou, entre outros, A Companion to Hellenistic Literature (2014); Apollonius of Rhodes: 
Oxford Bibliographies Online Research Guide (2010), e Stoffige geesten: Essay over het materialisme in 
de analytische psychologie (1997).

Massimo Canevacci é professor de Antropologia Cultural e de Arte e Culturas Digitais na Faculdade de 
Ciências da Comunicação da Universidade de Roma La Sapienza. Desde 1984, leciona e pesquisa também 
no Brasil. Pela obra A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana, recebeu 
do Governo Brasileiro, em 1995, a “Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul”. Como professor visitante atuou 
em diversas universidades europeias e americanas, e também em Tóquio, Nankin, Florianópolis, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Atualmente é professor visitante do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da 
USP e integra a Comissão Científica do IEA/USP na Academia Intercontinental. Publicou, dentre outros, 
Sincretika: Explorações Etnográficas Sobre Arte Contemporânea (2013).

Michel Sleiman é professor de Língua e Literatura Árabe na Universidade de São Paulo. Estuda a literatura 
árabe-islâmica de Alandalus (a Península Ibérica medieval quando governada pelos muçulmanos), 
especialmente a poesia em dialeto árabe-andalusino, utilizado no século XII. Como tradutor e crítico, 
publicou obras como A arte do zajal (2008), Poesia árabe-anadluza, de Ibn Quzman de Cordova (2000) 
e Poemas, de Adonis (2012). 

Moacir Amâncio é graduado em Comunicação Social pela Faculdade Cásper Líbero (1975) e doutor 
em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela Universidade de São Paulo, onde, atualmente, é 
professor titular. É autor de livros como Dois Palhaços e Uma Alcachofra, estudo sobre o romance Adam 
Filho de Cão, de Yoram Kaniuk, e Yona e o andrógino, notas sobre poesia e Cabala.

Márcia Pedreira é doutora em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês (2008) pela Universidade 
de São Paulo. Possui o Cambridge Diploma of English Studies (1979) e o título de Tradutor Público e 
Intérprete Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP, 2000). Traduziu, entre outros, O retrato oval (1988) 
e O coração delator (1988), de Edgar Allan Poe.

Nancy Rozenchan, professora e tradutora, graduada em Línguas Orientais (Hebraico) pela Universidade 
de São Paulo, é mestre e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela mesma universidade. 
Traduziu obras como Conhecer uma mulher (1992) e Caixa preta (1993), de Amós Oz, e A mulher de 
Jerusalém (2008), de A. B. Yehoshua. 

Olivier Devillers é professor do Instituto Ausonius de Pesquisa sobre Antiguidade e Idade Média na 
Universidade de Bordeaux-Montaigne, França. Entre suas áreas de interesse estão a história e a literatura 
romanas, a historiografia antiga e Tácito. Organizou os livros Autour de Pline le Jeune. En hommage à 
Nicole Méthy (2015), Les opera minora et le développement de l’historiographie tacitéenne (2014) e 
Neronia IX. La villégiature dans le monde romain de Tibère à Hadrien (2014).

Paulo Henriques Britto, professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, traduziu mais de 100 livros 
do inglês para o português, entre os quais os mais recentes são Poemas escolhidos. Seleção, tradução 
e textos introdutórios, de Elizabeth Bishop (2012), Diário de inverno, de Paul Auster (2014) e Grandes 
esperanças, de Charles Dickens (2012). É também poeta e contista, tendo publicado – entre outros – Em 
liten sol i flickan. Antologia poética (2015), Formas do nada (2012) e The Clean Shirt of It: poems of Paulo 
Henriques Britto (2007). Publicou, em 2013, o livro ensaístico A tradução literária.

Paulo Martins é professor livre-docente da USP, Visiting Fellow na Yale University e Visiting Professor no 
King’s College London. É autor dos livros Algumas visões da Antiguidade, Elegia Romana: construção e efeito 
(Humanitas), Imagem e poder, Limites da representação e Écfrase e outras visualidades (no prelo, Edufop).

Pedro de Niemeyer Cesarino, doutor em antropologia social pelo Museu Nacional/UFRJ e pós-doutor 
pela USP (2008-2010), desenvolve pesquisas em etnologia indígena, com ênfase em estudos sobre 
xamanismo, cosmologia, tradições orais, tradução e antropologia da arte. Atualmente, é professor 
do Departamento de Antropologia da USP, na área de pesquisa Antropologia das Formas Expressivas. 
Escreveu Oniska – poética do xamanismo na Amazônia (2011) e organizou, apresentou e traduziu 
Quando a terra deixou de falar – cantos da mitologia marubo (2013).

Priscila Faulhaber Barbosa, socióloga e antropóloga, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Atuou 
como pesquisadora visitante na Universidade Livre de Berlim (1984), no Museu de Etnologia de Berlim 
(2003) e na Universidade da Califórnia (2007-2008), quando realizou pós-doutorado. Na área de História 
da Antropologia, seus temas de interesse são fronteiras e colonialismo, movimentos indígenas e objetos 
fronteiriços, entre outros. É pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST/MCTI). 
Escreveu O Lago dos espelhos. Etnografia do saber sobre a fronteira em Tefé/Amazonas (1998). 

Sérgio Medeiros, poeta, tradutor e ensaísta, é professor titular do Departamento de Língua e Literatura 
Vernáculas da UFSC. Em 2001, realizou pesquisa de pós-doutorado na Stanford University (EUA) sobre 
o poema maia Popol Vuh, pelo qual se destaca, como cotradutor, da versão brasileira em versos dessa 
obra ameríndia. Ainda como cotradutor, participou da coletânea De santos e sábios: escritos estéticos e 
políticos, de James Joyce. Além de mitos indígenas, pesquisa a obra do escritor e viajante Visconde de 
Taunay, do qual vem reeditando textos menos conhecidos. Atualmente, coedita o jornal on-line Qorpus. 
Publicou o livro Totens (2012), entre outros.

Simone Homem de Mello é autora e tradutora literária. Sua poesia está publicada nos 
livros Périplos (2005) e Extravio marinho (2010) e em antologias brasileiras e estrangeiras. Escreveu 
os libretos das óperas Orpheus Kristall (composição de Manfred Stahnke, Munique, 2002), Keine Stille 
auβer der des Windes (composição de Sidney Corbett, Bremen, 2007) e UBU – Eine musikalische 
Groteske (composição de Sidney Corbett, Gelsenkirchen, 2012). Como tradutora, dedica-se à poesia 
moderna e contemporânea de língua alemã. Desde 2011, trabalha como coordenadora do Centro de 
Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida.

Tereza Jardini é mestra e doutora em Letras (Literatura Portuguesa) pela USP. Atualmente é professora 
da Uninove, nos cursos de Letras e Tradutor/Intérprete. Trabalha ainda com o ensino das línguas 
portuguesa e espanhola e metodologia do ensino de língua estrangeira.
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