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Prefácio

Robert de Brose

O presente volume é o resultado do I Colóquio Pervivência Clássica: interface 
entre tradução e recepção dos Clássicos, organizado na Universidade Federal do 
Ceará entre os dias 18 e 19 de agosto de 2016 com o apoio da CAPES via edital 
PAEP e por iniciativa do Grupo de Pesquisa do CNPq “Tradução e Recepção 
dos Clássicos” e da Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade 
Federal do Ceará (POET | UFC).

O Grupo de Pesquisa em questão tem por objetivo explorar a tradução dos 
clássicos e sua recepção em diferentes línguas, épocas e culturas, incluindo o 
Brasil. A extensão do escopo deste Grupo de Pesquisa para outras línguas e cul-
turas visou, desde o início, um diálogo mais amplo com outros departamentos, 
dentro das universidades brasileiras, e com pesquisadores internacionais. Além 
disso, com a ampliação do foco para outros idiomas, busca-se um diálogo mais 
intenso e profícuo dentro da América Latina, onde uma história sistemática da 
tradução dos clássicos ainda está por escrever-se.

No presente volume incluem-se tanto palestras ministradas durante o evento, 
quanto capítulos de pesquisadores do Grupo de Pesquisa que, por algum motivo, 
não puderam participar do mesmo, bem como de outros, convidados, que dese-
jaram contribuir com alguma reflexão sobre o tema. A participação de discentes 
supervisionados pelos seus orientadores, tanto em nível de graduação, quanto da 
pós-graduação, também é uma característica a se ressaltar no presente volume, 
uma vez que Grupos de Pesquisa precisam não apenas se dedicar à formação de 
jovens pesquisadores, mas fornecer os canais para que os mesmos possam começar 
a divulgar a sua produção.

No primeiro capítulo, Jacyntho Lins Brandão parte do texto As Versões 
Homéricas, de Jorge Luis Borges, para, examinando diferentes traduções da Ilíada 
e da Odisseia, fazer uma reflexão sobre a relação entre a tradução e a tradição 
clássica. No segundo capítulo, Marie-Hélène Catherine Torres faz uma análise, 
a partir dos pressupostos teóricos de Antoine Bernman, da tradução da Eneida, 
levada a cabo por Pierre Klossowski, lembrando que aquele poema ainda ocupa 
um papel central no cânone literário francês. No terceiro capítulo, Christian 
Werner tece comparações entre a dicção dos poemas homéricos e aquela do 
romance/poema épico de João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, a partir 
da análise de estruturas orais e formulaicas encontradas nesse conjunto de textos. 
Christian Werner analisa a expressão “mire (e) veja”, utilizada pelo personagem 
Riobaldo naquele romance de Guimarães Rosa para argumentar que essa mes-
ma expressão teria, lá, uma função semelhante àquela das fórmulas épicas nos 
poemas homéricos mencionados.
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No quarto capítulo, Renata Cazarini de Freitas explora os diferentes caminhos 
e performances da peça Édipo, de Sêneca, a partir da tradução, realizada por 
encomenda, do poeta inglês Ted Hughes no final da década de sessenta para 
a montagem que depois seria levada a cabo por Peter Brook no teatro. Renata 
Cazarini de Freitas, seguindo o fio da meada de performances subsequentes, 
demonstra a importância dessa tradução para a redescoberta de Sêneca e de seus 
textos na modernidade.

No quinto capítulo, Rafael Brunhara faz um estudo panorâmico da produção 
de tradução da poesia lírica grega para o português, no Brasil, entre os anos de 
2012 e 2017, e aponta as principais tendências, tensões e tentativas de rupturas 
paradigmáticas entre diferentes abordagens tradutórias. Complementando essa 
panorâmica, Willamy Gonçalvez nos mostra, no sexto capítulo, a situação do 
outro lado do Atlântico, ao elencar as principais contribuições de tradutores 
da poesia grega e latina em Portugal. Guilherme Gontijo Flores, num ensaio 
bastante instigante no sétimo capítulo, relata-nos seus percursos tradutórios ao 
longo de uma já prolífica carreira, permitindo uma visão privilegiada de sua 
práxis tradutória, sobretudo de seus experimentos com o grupo Pecora Loca 
e o trabalho desse último na reconstrução performática e criativa dos metros 
(e mantras) e da sonoridades dos poemas gregos e latinos. No sétimo capítulo, 
Bruno V.G. Vieira discorre sobre a recepção do poema Os Amores, de Ovídio, 
na edição de José Feliciano de Castilho com a tradução de Antônio Feliciano de 
Castilho, levando em consideração o contexto histórico-cultural da época em 
um verdadeiro trabalho de arqueologia crítica.

Finalmente, no nono capítulo, dou à luz a tradução, com introdução e notas, 
da Apologia de Sócrates, de Xenofonte, realizada por mim e dois discentes da 
Universidade Federal do Ceará no âmbito da disciplina de Oficina de Leitura 
Avançada em Língua Grega.
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I 
Tradução e tradição clássica

Jacyntho Lins Brandão

Escreveu Jorge Luis Borges, falando de si, que “devido a meu exercício congê-
nito do espanhol”, o Quixote “é um monumento uniforme, sem outras variações 
que as derrapadas do editor, do encadernador e do tipógrafo”; “já a Odisseia” 
– continua ele –, “graças a meu oportuno desconhecimento do grego, é uma 
biblioteca internacional de obras em prosa e verso, desde os dísticos de Chapman 
até a ‘versão autorizada’ de Andrew Lang, ou o drama clássico francês de Bérard, 
ou a saga vigorosa de Morris, ou o irônico romance burguês de Samuel Butler”. 
Mudadas as posições, poderíamos acrescentar, o Quixote é que se tornaria essa 
“biblioteca internacional de obras em prosa e verso” – como o é de fato para a 
maior parte da humanidade que não fala espanhol –, enquanto “monumento 
uniforme” seriam os clássicos de cada qual, devido ao “exercício congênito” de 
cada língua.

Nesse famoso comentário, intitulado “As versões homéricas”, para ilustrar a 
pluralidade de traduções, concentra-se Borges na parte inglesa de sua biblioteca, 
tomando e comentando cinco versos do canto 11 da Odisseia (v. 533-537), quando 
Odisseu informa ao espectro de Aquiles, no Hades, o que acontecera a seu filho 
Neoptólemo, nestes termos: 

Traduções Comentários

a) Buckley (1851)
Pero cuando hubimos saqueado la 

alta ciudad de Príamo, teniendo su 
porción y premio excelente, incólume 
se embarcó en una nave, ni maltrecho 
por el bronce filoso ni herido al combatir 
cuerpo [a cuerpo], como es tan común 
en la guerra; porque Marte confusa-
mente delira.

Las dos versiones del principio - las li-
terales - pueden conmover por una varie-
dad de motivos: la mención reverencial 
del saqueo, la ingenua aclaración de 
que uno suele lastimarse em la guerra, 
la súbita juntura de los infinitos desór-
denes de la batalla en un solo dios, el 
hecho de la locura en el dios. 
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b) Butcher y Lang (1879)
Pero la escarpada ciudad de Príamo 

una vez saqueada, se embarcó ileso 
con su parte del depojo y con un no-
ble premio: no fue destruido por las 
lanzas agudas ni tuvo heridas en el 
apretado combate: y muchos tales 
riesgos en la guerra, porque Ares se 
enloquece confusamente.

Otros agrados subalternos también: 
en uno de los textos que copio, el buen 
pleonasmo de “embarcarse en un bar-
co”; en otro, el uso de la conjunción 
copulativa por la causal, en “y mu-
chos tales riesgos hay en la guerra”.

c) Cowper (1791)
Al fin, luego saqueamos la levanta-

da villa de Príamo, cargado de abun-
dantes despojos seguro se embarcó, 
no de lanza o venablo en nada ofen-
dido, ni en la refriega por el filo de 
los alfanjes, como en la guerra suele 
acontecer, donde son repartidas las 
heridas promiscuamente, según la 
voluntad del fogoso Marte.

La tercera versión - la de Cowper - 
es la más inocua de todas: es literal, 
hasta donde los deberes del acento 
miltónico lo permiten.

d) Pope (1725)
Cuando los dioses coronaron de 

conquista las armas, cuando los sober-
bios muros de Troya humeraram por 
tierra, Grecia, para recompensar las 
gallardas fatigas de su soldado, colmó 
su armada de incontrables despojos. 
Así, grande de gloria, volvió seguro del 
estruendo marcial, sin cicatriz hostil, 
y aunque las lanzas arreciaron en tor-
no en tormentas de hierro, su vano 
juego fue inocente de heridas.

La de Pope es extraordinaria. Su 
lujoso dialecto (como el de Góngora) 
se deja definir por el empleo descon-
siderado y mecánico de los superla-
tivos. Por ejemplo: la solitaria nave 
negra del héroe se le multiplica en 
escuadra. Siempre subordinadas a 
esa amplificación general, todas las 
líneas de su texto caen en dos grandes 
classes: unas, en lo puramente orato-
rio – “Cuando los dioses coronaron 
de conquista las armas” -; otras, en 
lo visual: “Cuando los soberbios mu-
ros de Troya humearon por tierra”. 
Discursos y espetáculos: ese es Pope.
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e) George Chapman (1614)
Despoblada Troya la alta, ascen-

dió a sua hermoso navío, con grande 
acopio de presa y de tesoro, seguro y 
sin llevar ni un rastro de lanza que 
se arroja de lejos o de apretada es-
pada, cuyas heridas son favores que 
concede la guerra, que él (aunque so-
licitado) no halló. En las apretadas 
batallas, Marte suele contender: se 
enloquece.

También es espetacular el ardien-
te Chapman pero su movimiento es 
lírico, no oratorio.

f) Butler (1900)
Una vez ocupada la ciudad, él 

pudo cobrar y embarcar su parte de 
los beneficios habidos, que era uma 
fuerte suma. Salió sin un rasguño de 
toda esa peligrosa campaña. Ya se 
sabe: todo está en tener suerte.

Butler, en cambio, demuestra su 
determinación de eludir todas as 
oportunidades visuales y de resolver 
el texto de Homero en una serie de 
noticias tranquilas.

O que primeiro chama a atenção é que os exemplos são apresentados em 
traduções do próprio Borges, e não na forma inglesa “original”, como alguém 
poderia esperar. Mais curioso ainda é que todas as traduções das traduções sejam 
em prosa, o que, se coincide com o que fazem Buckley, Butcher-Lang e Butler, 
elude que os demais traduziram em versos, Chapman e Pope tendo-os feitos ri-
mados1. Finalmente, não está em causa o “original” grego, o que implica numa 
sorte de glorificação da tradução, ou seja, quando se fala de “versiones homéricas”, 
o primeiro termo deve ser entendido em todos os seus sentidos: a tradução, sem 
dúvida, mas também “o modo de narrar um acontecimento” (sobre o qual, como 
se sabe desde Tucídides, cada qual oferece sua versão), “a adaptação de uma obra 
para um meio ou público diferente” (a versão cinematográfica de um romance, 
ou sua versão para crianças), “a apresentação revista de uma obra ou produto” 
(como uma nova versão de um programa de computador). Acrescente-se um 
último sentido técnico de “versión”, dado pelo dicionário da Real Academia: 
“operación para cambiar la postura del feto que se presenta mal para el parto”.

1 Assim, a tradução de Alexander Pope (1726), com metro e rimas ( Cf. Homer’s Odyssey transla-
ted by Alexander Pope):And when the gods our arms with conquest crown’d,| When Troy’s proud 
bulwarks smoked upon the ground,| Greece, to reward her soldier’s gallant toils,/ Heap’d high his 
navy with unnumber’d spoils.| Thus great in glory, from the din of war/ Safe he return’d, without 
one hostile scar;| Though spears in iron tempests rain’d around,| Yet innocent they play’d, and 
guiltless of a wound.



18

É pois no universo das versões que Borges pensa o que para nós são as traduções 
de Homero, ou seja, essas traduções constituem não propriamente traduções de 
um texto, mas, de modo exato, ‘versões’ de Homero, formas que a poesia homé-
rica tem assumido ao longo da história. Assim, o que primeiro se visa a mostrar 
é a própria diversidade e multiplicidade dessas versões – o que é especialmente 
significativo na língua inglesa, em que se contam, entre 1603 e 2015, oitenta 
traduções da Ilíada e sessenta e cinco da Odisseia, ou seja, é como se, nesse 
intervalo de 412 anos, saísse, em média, uma nova tradução a cada três anos!2 
Assim, a apreciação de Borges nada tem a ver com colacionar traduções com um 
original, mas tem em vista avaliar a qualidade das versões em si – até porque ele 
se declara desconhecedor do original grego.

Seus comentários ressaltam exatamente isso: com relação às versões “literais” 
de Buckley e Butcher-Lang, o que interessa é ressaltar a “menção reverente do 
saque”, “o ingênuo esclarecimento de que alguém costuma lastimar-se na guerra” 
e “a súbita junção das infinitas desordens da guerra num só deus”, bem como “a 
loucura no deus”; a isso se ajuntam duas considerações de ordem estilística, o 
uso de um “bom pleonasmo” e “da conjunção copulativa pela causal”. Nos três 
tradutores de intermédio, ressaltam-se, em Cowper, o caráter “inócuo” e “literal” 
de seu texto, para elogiar-se o quanto tem de “extraordinário” o de Pope, cuja 
marca principal seria a “amplificação”, tanto as de caráter “puramente retórico”, 
quando as de viés “visual” – em suma: “discursos e espetáculo: esse é Pope” –, 
espetacularidade que se encontra também no “ardente Chapman”, embora “seu 
movimento” seja “lírico, não oratório”. Resta Butler, o qual “demonstra sua de-
terminação de eludir todas as oportunidades visuais e resolver o texto de Homero 
numa série de notícias tranquilas”. Diante dessa variedade, a pergunta final, em 
grande parte improcedente, mas que sem dúvida se põe o leitor – “qual dessas 
muitas traduções é fiel?” – é respondida de um modo que eu diria despretensioso:

Repito que nenhuma ou que todas. Se a fidelidade tem de ser às imaginações de 
Homero, aos irrecuperáveis homens e dias que ele representou, nenhuma pode 
sê-lo para nós; todas, para um grego do século dez. Se aos propósitos que teve, 
qualquer das muitas que transcrevi, salvo as literais, que tiram toda sua virtude 
do contraste com hábitos presentes. Não é impossível que a pacata versão Butler 
seja a mais fiel.

Essa conclusão levanta de imediato um problema: justamente aquela cuja 
qualidade estaria em “eludir todas as oportunidades visuais e resolver o texto de 
Homero numa série de notícias tranquilas” seria a mais fiel? Ora, se tivermos em 
conta a letra do texto homérico, é evidente que as de Buckley e Butcher-Lang, 

2 Cf. Johnston, Published english translations of Homer’s Iliad and Odyssey, em que se remete para 
a bibliografia específica, a saber: Philip H. Young’s The Printed Homer: A 3000 Year Publishing 
and Translation History of the Iliad and the Odyssey (Jefferson, 2003), George Steiner, Homer in 
English (Penguin, 1996), Finley Melville Kendall Foster, English Translations from the Greek: 
A Bibliographical Survey (New York, 1918).
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ou seja, as literais, seriam as candidatas naturais (pelo menos de uma perspectiva 
filológica) e, mesmo que sejam em prosa, seguem linha a linha os versos (bastando 
deslocar umas poucas palavras):

ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,

Mas, quando tínhamos saqueado a alta cidade de Príamo,

μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν

tendo sua porção e um prêmio excelente, embarcou em sua nave,

ἀσκηθής, οὔτ’ ἂρ βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ

incólume, nem maltratado pelo bronze afiado

οὔτ’ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος, οἷά τε πολλὰ

nem ferido ao combater corpo a corpo, como tão comum

γίνεται ἐν πολέμῳ: ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης

é na guerra: porque Marte confusamente delira.

Não tenho como confrontar em detalhe todos os exemplos, por isso proponho 
que nos concentremos apenas na bela imagem que fecha a citação homérica 
(a qual, nos exemplos de Borges, destaquei em negrito), uma magnífica visão 
de conjunto do que se passa numa batalha: epimìx dé te maínetai Áres, ao pé da 
letra: “e pois confusamente enlouquece Ares” – epimìx sendo um termo homérico 
composto de epí e da raiz de meígnymi (isto é, ´misturar’), qualificando, enquanto 
advérbio, uma espécie de mistura superlativa (que é o que o prefixo imprime ao 
termo), em resumo: o modo como Ares enlouquece na guerra não é nenhum 
outro senão aquele que se dá no amontoado dos que se batem uns contra os 
outros. Como se pode constatar, a solução literal de Buckley e Butcher-Lang 
são bastante próximas do grego: “porque Marte confusamente delira” e “porque 
Ares enlouquece confusamente”; em Chapman, uma opção também bastante 
próxima, “nas apertadas batalhas, Marte costuma contender: enlouquece”; com 
Cowper, temos a remissão a epimìx no advérbio “promiscuamente”, o resto da 
loucura de Ares tendo-se resolvido como “segundo a vontade do fogoso Marte”. 
Observe-se como dois tradutores eliminaram não só o advérbio, como todo o 
hemistíquio: de um lado, o insosso Butler; de outro, o superlativamente poético 
Pope. É como se, na forma como celebram suas relações com o texto, o máximo 
do literalismo convergisse com o máximo da recriação, os dois extremos sendo 
mediados por gradação de ensaios em nuançado espectro. É justamente esse 
espectro que configura o que podemos chamar de tradição de traduções, melhor, 
faz com que possamos entender que tradução se define como tradição.
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Essa primeira constatação permite, ou mesmo exige, proceder a uma correção 
no que antes afirmei, ao dizer que a Borges não interessa colacionar traduções 
com um original. Trata-se, como todos sabemos, de um lugar comum dizer que 
uma tradução equivale a um original (e até que pode melhorar o original), a 
relação entre texto de partida e tradução tendo sido assim formulada por Gaspard 
de Tende, em seu tratado Da tradução, ou regras para aprender a traduzir a lín-
gua latina em língua francesa (publicado em 1660): “como uma cópia, para ser 
bem feita, não deve parecer uma cópia, mas um verdadeiro original, do mesmo 
modo, uma tradução, para ser excelente não deve parecer uma tradução, mas 
uma obra natural e uma produção inteiramente pura de nosso espírito”.3 Menos 
que discutir a possibilidade dessa ereção da tradução ao nível do original, ainda 
que só na aparência, como entende de Tende, creio que é preciso pôr em questão 
o conceito disso que se chama “original”, o que pressupõe um texto único, pre-
servado numa forma considerada legítima. Do ponto de vista da crítica textual, 
sabe-se quanto um texto, por exemplo, a Odisseia em grego, constitui na verdade 
uma tradição multiforme, que ainda conhecemos mal enquanto tradição, mas 
que, com os recursos da informática, começa ser trabalhada, como no projeto 
capitaneado por Gregory Nagy intitulado “Homero multitexto”, que pretende 
registrar os estados do texto homérico documentados nos manuscritos, bem 
como nos comentários e nas citações. O texto que dá a impressão de ser único, 
consagrado numa edição crítica que expulsa as variantes para o pé-de-página, se 
apresenta assim pelas injunções da forma do livro. Mudando a forma do livro, 
como vem mudando, novas plataformas sem dúvida permitirão a apreciação do 
texto como algo múltiplo, ou seja, como uma tradição textual.

Uma consequência do ganho dessa concepção é relativizar nossa apreciação do 
rol de traduções da Odisseia apresentado por Borges, pois, em vez de, como fiz, 
confrontá-las com o “original”, teríamos de perguntar: qual original? Deixando 
de lado a questão da tradição manuscrita, ressalte-se que, do princípio do século 
17 – que é de quando data a tradução de Chapman – até hoje, Homero se apre-
sentou impresso de diferentes formas: a primeira edição, preparada por Domenico 
Calcondila e publicada em Florença, em 1489, difere já da segunda, dada à luz na 
oficina veneziana de Aldo Manunzio, em 1504, sendo ambas distintas da terceira, 
também de Manunzio, datada de 1517 – e assim por diante!4 Isso sem falar nas 
traduções latinas que, desde o século 14 corriam a Europa ocidental. A primeira 
decorreu do fato de que, tendo recebido de Nicola Sigero, alto funcionário da corte 

3 Raková, Les théories de la traduction, p. 36.
4 Essa perspectiva é defendida por Malta, O tradutor e o rapsodo reditivo: “grosso modo, o cantor 

épico ‘interpretava’ a tradição como um tradutor moderno ‘interpretaria’ o original grego. Esse 
paralelo, porém, tem para mim, na perspectiva que quero salientar aqui, o inconveniente de 
trabalhar com a noção de texto padrão – um mesmo texto como equivalente de uma mesma 
tradição –, e nesse paralelismo as variantes entre as diversas traduções surgem como resultado 
inerente ao próprio ato de verter, não sendo consideradas, contudo, as variantes já presentes no 
texto grego e, portanto, situadas no ponto de partida da tradução.” (Malta, Homero múltiplo, p. 255)



21

bizantina, um manuscrito grego de Homero, Petrarca, que não sabia grego, não 
pudesse lê-lo: “Teu Homero está mudo junto de mim” – escreve ele ao amigo –, 
“ou melhor, na verdade sou eu que surdo junto dele estou. Entretanto, alegro-me 
só com sua visão e frequentemente o abraço, enquanto, suspirando, digo: Oh 
grande homem, que vontade de ouvir-te!”5 Foi para resolver esse impasse que 
Boccaccio encomendou, nos anos 1360-1362, a Leonzio Pilati, um dos primeiros 
professores de grego na Itália, uma tradução de Homero para o latim, a qual, 
segundo o que se sabe, foi feita em prosa, uerbum de uerbo (palavra por palavra), 
e recebida por Petrarca, em 1368, o que significa que seu Homero finalmente 
falou e ele o ouviu, mas falou e foi ouvido em latim.6 Isso mostra como o projeto 
de um Homero multitexto (o que valeria também para outros escritores) só estará 
completo quando acrescentar, como estados do texto, também suas traduções, 
as quais deveriam ser entendidas como formas do mesmo texto, o qual se mani-
festa, portanto, não como uma entidade, mas como tradição. Se isso jamais for 
possível – e depende dos editores – pelo menos sirva para nos fazer vislumbrar 
uma borgiana biblioteca internacional, em que, ao contrário do que cria Borges, 
não só os clássicos dos outros (como Homero), mas também os nossos (no caso 
dele, Cervantes) estariam em sua forma multifacetada.

Não tenho como seguir a história das edições e traduções dos autores antigos 
ao longo dos séculos, mas quero chamar a atenção para o fato de que foi espe-
cialmente para traduzi-los que se elaborou uma série de reflexões sobre a própria 
tradução, noutros termos, eles serviram como uma espécie de laboratório em 
que os experimentos se diversificaram, justificaram e foram teorizados. De um 
lado, encontra-se a dificuldade em verter para épocas distintas textos afastados 
no mínimo por um milênio, o que exigiu ao máximo o confronto com o outro, 
sendo sempre mister lembrar que os antigos, mesmos os nossos – como escolhemos 
que seriam os gregos e romanos –, são também nossos outros. Entre a tradução 
dita literal e a que se diz livre, pode-se afirmar que tudo foi experimentado no 
laboratório dos clássicos, o que terminou por ser, talvez, a operação principal 
que garantiu sua classicização, a partir da qual se instituíram outros clássicos das 
línguas modernas. É uma relação dinâmica e em certa medida recíproca: como 
um mediador, o tradutor ora traz o antigo para seu tempo, ora leva seu tempo 
para o antigo. Como resumiu Schleiermacher, em Dos diferentes métodos de 
traduzir (1813), são dois os “caminhos” possíveis: “ou o tradutor deixa o escritor 
o mais tranquilo possível e faz com que o leitor vá a seu encontro, ou então deixa 
o leitor o mais tranquilo possível e faz com que o escritor vá a seu encontro”.7

5 Petrarca, Le familiari, 18, 2: “Homerus tuus apud me mutus, imo vero ergo apud illum surdus 
sum. Gaudeo tamen vel aspecto solo, et sepe illum amplexus ac suspirans dico: O magne vir, 
quam cupide te audirem.”

6 Sobre essa primeira recepção de Homero na Europa ocidental do Renascimento, D’Amico, Lire 
les classiques à la Renaissance entre l’Italie et la France : quelques notes sur Homère.

7 Raková, Les théories de la traduction, p. 65.
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Referi-me a oficina e laboratório porque acredito que, nesse jogo entre autor e 
leitor, mediado por um terceiro, a tradução se define enquanto arte. Tomo arte 
na acepção antiga de tékhne/ars, ou seja, algo que implica um conhecimento de 
ordem universal ou teórica, mas que só se realiza na esfera do particular – como 
quando um carpinteiro põe seu conhecimento de geometria na fabricação de 
uma mesa, ou quando um médico mobiliza seu conhecimento sobre a natureza 
humana para aplicá-lo no doente diante de si. Assim é a tradução: mobilização 
de conhecimentos e teorias em função de um texto particular que reiteradamente 
põe à prova a validade desses conhecimentos de ordem geral.

Todos conhecem a expressão “belas infiéis”, que, a partir do século 17, é usa-
da para qualificar algumas traduções. Ela foi cunhada, em torno de 1654, por 
Gilles Ménage, para definir as traduções de Luciano por Nicolas Perrot, senhor 
d’Ablancourt: elas lhe lembravam uma mulher que certa vez amara – “e que era 
bela, mas infiel”. As belas infieis, contudo, remontam aos primeiros momentos 
da tradução dos antigos, em especial dos gregos, no século 16, de que o exemplo 
paradigmático são as de Amyot, por exemplo, Dáfnis e Cloé (1559), exemplar do 
francês clássico em termos de língua e estilo.8

Escrevi já mais de uma vez sobre o Luciano de d’Ablancourt, analisando como 
os preceitos gerais que ele aponta para o seu trabalho (o que ele chama de “desíg-
nios”) se realizam em sua tradução.9 Seria equivocado pensar que ele preconiza 
uma liberdade sem limites, pois o que ele tem em mente são os desafios que a 
oficina apresenta. Segundo sua perspectiva – que sem dúvida está do lado de 
deixar tranquilo o leitor, atormentando o escritor –, há dois extremos: de um 
lado, as “traduções escrupulosas” daqueles que são “idólatras de todas as palavras 
e pensamentos dos antigos”, as quais são mais difíceis que os originais; de outro 
há o que não é mais “propriamente tradução”, mas vale “mais que a tradução”, 
algo para o qual não tem ele um nome, mas se encontra na prática dos antigos: 
“assim é que Terêncio fez nas comédias, que tomou de Menandro”, do mesmo 
modo que Cícero, afirma, nas traduções que fez das Orações de Demóstenes 
e de Ésquines, que “trabalhou não como tradutor, mas como orador”. Entre 
esses dois extremos é que se localizam as belas infiéis, submetidas aos seguintes 
critérios, que ele afirma ter adotado em sua tradução de Luciano: com relação 
às palavras, “não me dei a mesma liberdade em toda parte e há muitas passa-
gens traduzidas palavra por palavra”; no que respeita aos pensamentos, “deixei 
a Luciano inteiramente suas opiniões, porque de outro modo não seria uma 

8 Essa questão foi detalhadamente abordada por Zuber, Les ‘belles infidèles’ et la formation du 
goût classique, bem como tratada, de modo breve, por Bury, Trois traducteurs français aux XVIe 
et XVIIe siècles.

9 A versão mais completa foi publicada em Brandão, As belas infieis: Luciano no salão de M. 
d’Ablancourt, em que se encontra extrato da carta-dedicatória em que o tradutor expõe seus 
princípios (traduzida por Teresa Dias Carneiro, em Faveri e Torres, em Clássicos da teoria da 
tradução, p. 48-59).
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tradução”; finalmente, o critério que tudo guia é não perder o objetivo (but) 
do autor. Notem-se bem os pontos de apoio da escala, em ordem crescente de 
importância: a) as palavras; b) os pensamentos; c) o objetivo. Assim se escalonam 
as infidelidades: para ser fiel aos pensamentos é legítimo trair as palavras; mas 
ser infiel a palavras e pensamentos se justifica em vista dos objetivos – o objetivo 
mais elevado estando na beleza. Dito de outro modo: a “bela infiel” só pode ser 
infiel porque não se divorcia de seu texto de partida, mas, mantendo intocado o 
relacionamento, apenas trai aqui acolá.

Aproveitando da escolha borgiana e tendo a perspectiva da oficina, conside-
remos os tradutores de Homero para o português, um tema que vem merecen-
do estudos, em conjunto ou pontualmente, nos últimos anos.10 Uma primeira 
observação: versões integrais dos poemas homéricos para nossa língua estão 
longe da profusão existente para outras, como o inglês. Trata-se de uma história 
recente, que remonta apenas ao século 19 e cujo foco se encontra, sem dúvida, 
no Brasil. O trecho escolhido por Borges encontra-se assim em português, em 
ordem cronológica das traduções:

1. Manuel Odorico Mendes:

(...) Depois de vasas 
As muralhas Priâmeas, embarcou-se 
Com rica presa, ileso de êneos golpes 
Ou de longe ou de perto, a comum fúria 
De Marte sem provar na atroz contenda.

2. E. Dias Palmeira e M. Alves Correia

E depois que destruímos a alta cidade de Príamo, com uma bela recompensa, que 
lhe tinha cabido em parte, embarcou, ileso, em sua nau, sem o ter alcançado o 
agudo bronze, nem ser ferido em combate corpo a corpo, como muitas vezes na 
guerra sucede, em que Ares se enfurece contra todos indistintamente.

3. Carlos Alberto Nunes

Mas, quando a excelsa cidade de Príamo, enfim, destruímos, 
para o navio subiu com sua parte do espólio e o presente, 
sem que nenhuma ferida tivesse, por bronze afiado, 
quer corpo a corpo, quer mesmo de longe, tal como na guerra 
sempre acontece, pois de Ares a fúria escolher nunca soube.

4. Jaime Bruna

Depois de saquearmos a alta cidade de Príamo, ele subiu a bordo do barco com 
o seu quinhão e uma prenda de honra. Estava são e salvo; não fora golpeado por 
afiado bronze nem ferido em corpo-a-corpo, como em geral sucede na guerra, 
quando Ares raiveja na refrega.

10 Destaco os estudos de Malta, Chanoca e Oliva Neto indicados nas referências bibliográficas.


