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26/11, SEXTA-FEIRA

Das 14h às 16h: 

- Abertura: Marcelo Tápia (CGA / USP)
- Sobre o Centro de Estudos de Tradução Literária: Simone Homem de Mello (CGA)

- Mesa-redonda: Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, André Malta e Rodrigo Tadeu Gonçalves 

Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (UFMG): “Fantasias metaplasmáticas”

Vamos apresentar, para discussão dos colegas, trechos traduzidos de Homero em fantasia metaplasmática. Trata-se
de uma prática de tradução que estamos desenvolvendo e teorizando que consiste em traduzir Homero levando em
conta as variações linguísticas propostas em seu texto. O termo “fantasia” é utilizado em razão de fazermos
conjecturas analógicas na tradução. Fantasia é termo da música e metaplasmática é adjetivo derivado do termo
metaplasmo, sinônimo aqui de variação linguística e de alterações na estrutura vocabular. Sobre fantasia, no
Dicionário Grove (tradução de E. F. Alves), lê-se: “Peça instrumental em que a imaginação do compositor tem
precedência sobre os estilos e formas convencionais. (…) Os compositores do séc. XX também usaram o termo para
peças instrumentais extensas (…) e para variações (...).” (Grove, 1994, p. 311); Mário de Andrade não registra o termo
“fantasia” no seu Dicionário Musical Brasileiro, prefere falar de “variação”, que “consiste em repetir uma melodia
dada, mudando, a cada repetição, um ou mais elementos constitutivos dela, de forma que apresentando uma
fisionomia nova, ela permaneça sempre reconhecível na sua personalidade. É mesmo só no séc. XVIII que a variação
se apresenta firmemente fixa nesse princípio de mudança de fisionomia e conservação de personalidade. No geral
os músicos dos séculos anteriores se limitavam a variar, enriquecendo com enfeites a melodia, em vez de modificar
a forma dum dos elementos dela (ritmo, tonalidade, harmonização, arabesco).” (Andrade, 1999, p. 550).

André Malta (USP): “Algumas considerações sobre a crítica de tradução”

Meu objetivo é discutir rapidamente alguns pontos envolvidos na atividade de se resenhar traduções, como seu
cenário no Brasil, suas peculiaridades no âmbito dos Estudos Clássicos e sua importância como ferramenta crítica
formativa.

Rodrigo Tadeu Gonçalves (UFPR): "Metamorfoses entre tradução e recriação"

Nesta fala, apresento diferentes modos de recepção contemporânea das Metamorfoses de Ovídio a fim de desdobrar
as possibilidades fluidas de criação via tradução: das traduções poéticas recentes às criações autorais de Ted
Hughes, Paulo Leminski e Paisley Rekdal, ouviremos as vozes de Ovídio tornadas em novos corpos, num movimento
que encena o oposto do mito de Eco. 
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Os clássicos e o tempo: diacronia e sincronia na tradução
 

PROGRAMA

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Poiesis apresentam



Das 16h15 às 18h15: 

Mesa-redonda: João Angelo Oliva Neto, Brunno V. G. Vieira, Ana Cláudia Ribeiro e Raimundo Carvalho

João Angelo Oliva Neto (USP): "Procedimentos diacrônicos e sincrônicos em algumas traduções de Catulo”

Cotejando traduções de minha autoria de alguns mesmos poemas de Caio Valério Catulo, em que de uma
perspectiva diacrônica e intervencionista passei em segunda edição a adotar viés sincrônico e histórico, pretendo
mostrar por que mudei de ideia e eventuais perdas e ganhos de uma ou de outra visão.

Brunno V. G. Vieira (UNESP): “A história da tradução dos clássicos e seus desafios sincrônicos: o caso de
Latinogramas – Extraduções de Augusto de Campos”

O trabalho propõe um comentário, à maneira de resenha, do livro de traduções latino-portuguesas de Augusto de
Campos (Galileu Edições, 2019). Se Benjamin, falando da História, deixa entrever que só é possível refixar o passado
como imagem que relampeja no instante de seu reconhecimento por aquele que o decifra ou o encontra, esse
postulado também pode ser estendido à tradução. Uma das hercúleas tarefas de todo(a) tradutor(a) reside em fixar
o passado que vê na poética que o lê. Assim, flagrar em sua compositura os poemas que Augusto de Campos faz
daqueles latinos significa revelar latinogramas em flagrante estado de sincronia. 

Ana Cláudia Romano Ribeiro (UNIFESP): “O fragmento 31 de Safo: traduções francesas e derivações estéticas”

A partir da apreciação de algumas das traduções francesas para o fragmento 31 de Safo e da consideração do
esquema métrico do texto em grego, discuto e apresento adaptações dessas versões que permitam colocá-las na
voz (em francês) e numa melodia, segundo um esquema rítmico análogo ao do original considerado. 

Raimundo Carvalho (UFES): Geórgicas III, 478-566: A peste entre os animais

Leitura e tradução de Geórgicas III, 478-566, de Virgílio, levando em consideração a estrutura do texto original e suas
formas poéticas correspondentes em português. O que move esse trabalho de tradução é o desejo de traduzir
poesia em poesia, ainda que, para tanto, precisemos recriar com os recursos próprio da língua de chegada os efeitos
poéticos do original.

Das 18h30 às 20h:

Lançamento virtual do livro O banquete, de Platão (Edições Loyola / Editora da PUC-Rio), com apresentações dos
tradutores Irley Franco e Jaa Torrano.

Irley Franco (PUC-Rio): "A tradução como veículo de transmissão de interpretações do pensamento de Platão"
O objetivo da apresentação é mostrar como a história da passagem dos textos platônicos impõe uma série de
dificuldades às suas traduções. 

Jaa Torrano (USP): “A tradução de Daimon Por “Nume” em Platão”
De Homero a Eurípides, Daímon é um termo substitutivo de Theós: – por que Platão os contrapõe no discurso de
Diotima em Banquete? 2. A dialética erótica é o tema central tanto da palinódia de Sócrates em Fedro quanto do
discurso de Diotima em Banquete: – por que em Fedro se diz que Eros é um Theós, e em Banquete se diz que Eros
não é um Theós, mas um Daímon? 3. A meu ver, a resposta a ambas essas questões reside na concepção platônica
de Theós como idéa. Neste caso, o que se entende por idéa em Platão? 4. A homologia estrutural (equivalência) entre
Theós e idéa, que se verifica por exemplo em Rep. II, Fédon e Sofista, constitui a contribuição póstuma de Hesíodo à
fundação da filosofia de Platão.

Sobre o livro:
Considerado pela maioria dos estudiosos de Platão como a mais bela de suas obras, o Banquete, cujo tema central é
o amor, pertence, ao lado de Fédon, República e Fedro, dentre outros, à fase de maturidade do filósofo, isto é, à fase
dita platônica por excelência, em que o pensamento de Platão se teria desvinculado do pensamento do Sócrates
histórico e tomado um rumo próprio. 



27/11, SÁBADO

Das 10h às 12h30: 

Mesa-redonda: Robert de Brose, Christian Werner, Leonardo Antunes e Guilherme Gontijo Flores
 
Robert de Brose (UFC): “Píndaro ontem, hoje e sempre”

Nesta fala pretendo comentar a abordagem de três tradutores de Píndaro entre nós – José Bonifácio, Mario Faustino
e Haroldo de Campos –, tentando entender como cada um deles procura trazer Píndaro até o leitor de seu tempo.

Christian Werner (USP): “O ‘escudo de Aquiles’ nas traduções brasileiras da Ilíada”
 
A passagem da Ilíada que narra a confecção das novas armas de Aquiles na oficina do deus-artesão Hefesto foi
central para sedimentar, entre os antigos, a ideia de Homero como poeta-pintor e assim não surpreende que ocupe
lugar de destaque na teia argumentativa e no fluxo dramático de Laocoonte ou sobre os limites da pintura e da poesia
de Lessing, marco na recepção moderna da épica homérica. O objetivo desta apresentação é discutir como as
traduções brasileiros da Ilíada, em diálogo com a bibliografia crítica, podem colaborar na exploração da densidade
estética da cena e, portanto, na definição da poética iliádica. 

Leonardo Antunes (UFRGS): “Entre o próprio e o alheio: Eneias da Silva e a dúplice Eneida de Fábio Cairolli”

Em meio à tarefa de traduzir a Eneida (em cordel), Fábio Cairolli (UFF) decidiu traduzir de novo a Eneida (em
dodecassílabos) e não sem dar a lume um epílio de sua lavra, intitulado Eneias da Silva. Esta comunicação tem por
objetivo dar notícia desse tríplice trabalho, levantando considerações sobre a relação entre tradução e criação, entre
o aqui e o lá, entre o próprio e o alheio.

Guilherme Gontijo Flores (UFPR): “Ouvir um metro: traduzir e cantar o Peruigilium Veneris”

Tendemos a tratar os metros como estruturas rígidas sem movimento, ou simplesmente abertas a variantes
permitidas num dado momento histórico. Poderíamos, no entanto, tentar ouvir singularidades de um metro pelas
suas recorrências num determinado poema? Se sim, isso poderia nos sugerir, ainda que hipoteticamente, uma
performance singular do metro neste acontecimento poético? E como pensar isso em tradução? Pretendo fazer uma
pequena reflexão sobre o metro cantável em português para o poema Peruigilium Veneris, de autoria e datação
disputadas. Longe de buscar resolver os equívocos insanáveis do texto, busco aqui uma poética experimental por
meio da tradução.

Das 14h às 16h:

Mesa-redonda: Érico Nogueira, Renata Cazarini de Freitas e Rodrigo Bravo

Érico Nogueira (Unifesp): “Geoffrey Hill e o Escazonte: O ‘Coxo Inglês’ em Speech! Speech!”

Nos dois últimos poemas-estrofe de Speech! Speech! (2000), Geoffrey Hill cita o escazonte de Catulo, e diz que o "coxo
inglês" sucede o hendecassílabo sáfico. Logo, por meio da tradução comentada desses poemas-estrofe, pretendo
considerar em detalhe as semelhanças e as diferenças entre o escazonte e o sáfico neste livro de Geoffrey Hill.

Renata Cazarini de Freitas (UFF): “Narciso em tradução ensaística – Guilherme de Almeida, Paulo Leminski,
Grada Kilomba”

Os cem anos do poema “Narciso – A flor que foi um homem”, de Guilherme de Almeida (1921, publicado em 1925),
ensejam a oportunidade de propor como “traduções ensaísticas” textos em língua portuguesa que partem do mito
tão conhecido de Eco e Narciso e alargam suas fronteiras. Também são abordadas as obras “Metaformose” de Paulo
Leminski (1987, publicada postumamente em 1994) e “Ilusões Vol. I Narciso e Eco”, videoinstalação da multiartista
portuguesa Grada Kilomba (estreia em 2017). Leminski é o autor ainda do brevíssimo ensaio “Trans/paralelas”,
tomado como um catálogo para classificar traduções, incluindo a do tipo “diluição”, que serve bem a esta proposta.



Rodrigo Bravo (FASM): “Shakespeare e o Pensamento Mítico: reflexões sobre uma tradução icástica da
tragédia”

A influência da literatura Antiga na obra de Shakespeare é inegável. Tal influência, no entanto, não se relega somente
ao nível da referência direta ou da menção. Para além da semântica lexical e dos temas e figuras trabalhados pelo
autor, o texto trágico shakespeareano apresenta elementos comuns aos de sua contraparte Antiga também no nível
da expressão do signo verbal, do estilo, da sintaxe e da lógica enunciativa. Levando em conta as reflexões
introduzidas por Jaa Torrano em seu trabalho A tradução interdisciplinar da tragédia Filoctetes de Sófocles (2019),
pode-se argumentar que, tal como a tragédia grega do século quinto, a forma inteligível da tragédia shakespeareana
“não só anuncia, mas antes reproduz a configuração da realidade, sua linguagem constitui não só um instrumento da
realidade, mas também um elemento mimético da reprodução icástica da realidade”. Nesse sentido, a presente
apresentação tem por objetivo expor e discutir os critérios e o processo de tradução da tragédia shakespeareana,
iniciado em 2020, a partir da leitura de trechos representativos das tragédias Hamlet (publicada em 2021, pelo selo
Pythia da Mocho Edições), Romeu e Julieta e Tróilo e Criseida.

Das 16h15 às 17h45

Lançamento virtual do livro Elegia grega arcaica: uma antologia (Ateliê Editorial / Editora Mnēma), na tradução
de Giuliana Ragusa e Rafael Brunhara, com as seguintes apresentações dos tradutores:

Giuliana Ragusa (USP): "Safo e poetas elegíacos: as antologias de 2021 e o trabalho de tradução e comentário"

Dedicarei a fala às obras Hino a Afrodite e outros poemas (Hedra), de Safo de Lesbos, em 2a edição, e Elegia grega
arcaica: uma antologia (Ateliê/Mnema), em parceria com Rafael Brunhara. Comentarei seus históricos, seus
propósitos, seus formatos, e a perspectiva que as embasa.

Rafael Brunhara (UFRGS): “Redescobrindo a elegia arcaica: sincronia ou diacronia?”

Observando os critérios que nortearam o trabalho realizado em Elegia grega arcaica: uma antologia (Ateliê/Mnema),
apresentando desafios que o texto grego, em sua forma fragmentária, impõe ao tradutor e discutindo as abordagens
empregadas para enfrentá-lo, pretendemos explicitar de que maneira se entende, no escopo deste trabalho, a ideia
de poéticas sincrônicas e diacrônicas na tradução dos clássicos. 

Sobre o livro:
Das elegias da Grécia Arcaica (sécs. VIII – V a.C.) ouvimos, entre outras, as vozes de Sólon, criticando os excessos das
oligarquias e pavimentando a trilha à democracia; de Tirteu, Calino e Simônides, enaltecendo homens comuns ao
status de guerreiros épicos; de Arquíloco, dizendo que melhor do que ser épico é estar vivo; de Mimnermo,
celebrando o mundo de Afrodite e seus prazeres; de Teógnis, mostrando as alianças, traições e afetos que agitam um
mundo em transformação. Como gênero poético destacadamente versátil, a elegia nos permite conhecer os mais
variados aspectos da existência do indíviduo na pólis.
Elegia Grega Arcaica: uma antologia apresenta o que para nós é o alvorecer desta tradição poética, cuja recepção até
hoje se estende, e os seus principais poetas, no seu idioma original, e em traduções, comentários e notas. 

Das 18h às 19h: 

Recital "Os clássicos no tempo: diacronia e sincronia na tradução"

Prelúdio: Leitura do poema “A tradução dos clássicos”; do livro Divino Gibi, por Jaa Torrano (USP)

Abertura: Performance ao vivo do “Hino Homérico à Terra” por Maria Vitória Laurindo Siviero (FASM – Cia. Vento
Áureo de Teatro)



Inscrições gratuitas pelo site:
www.casaguilhermedealmeida.org.br/programacao

Leitura dos "Poemas gregos" de Byron, por Leonardo Antunes (UFRGS)

Leitura do poema "Pervigiliu Veneris", de autoria desconhecida, por Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

Leitura de trechos d'O Livro dos Espetáculos, de Marco Valério Marcial, por João Angelo Oliva Neto (USP) e Fábio
Paifer Cairolli (UFF)

Excertos do livro V do poema de Lucrécio "Sobre a natureza das coisas" (V: 772-1010): O começo da vida na terra e o
homem primitivo, em tradução de Rodrigo Tadeu Gonçalves, pelo tradutor

Apresentação de trecho de As Troianas, de Sêneca, Ato 3 – Cena 2 (524-813), em tradução para o português de
Renata Cazarini (UFF), pela tradutora

Leitura do poema "Greece" de Oscar Wilde, por Catarina Tolentino Gomes (Mestranda LETRA-USP)

Exibição do curta/performance Ecos de Andrômaca, pela Cia. de Teatro Vento Áureo

Leitura musicalizada de trecho do Canto XI da Odisseia de Homero, em tradução de Marcelo Tápia, pelo tradutor

Performance de Fantasia Metaplasmática 1 sobre o canto XXI da Ilíada, por Truπersa

Performance de Fantasia Metaplasmática 2 sobre o canto XXI da Ilíada, por Jacson Martins


