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Resumo: Neste artigo, pretende-se investigar a ressignificação da tragédia Medeia, de Eurípides, em 

Medeia, de Sophia Andresen e Nós, Medeia, de Zemaria Pinto, fundamentada nos ensaios Da 

tradução como criação e como crítica, de Haroldo de Campos, e A nova presença do passado no 

presente, de Ana Hatherly, empregando como referência a tradução do grego para o português de 

Gama Kury. Conclui-se que os textos de Andresen e de Pinto constituem-se em reinvenção poética, 

nos quais traduzir envolve uma nova leitura da obra, uma reescrita, pois não se tem apenas a voz do 

autor, mas a do tradutor também. 
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Abstract: In this paper, it is intended to investigate the resignificance of the tragedy Medea, by 

Euripides, in Medeia, by Sophia Andresen and Nós, Medeia, by Zemaria Pinto, based on the essay Da 

tradução como criação e como crítica, by Haroldo de Campos, and A nova presença do passado no 

presente, by Ana Hatherly, using as reference the Greek translation into Portuguese by Gama Kury. It 

is concluded that the Andresen and the Pinto texts are poetic reinvention in which translating involves 

a new reading of the work, a rewrite, because there is not only the author's voice anymore, but the 

translator as well. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de tradução de um texto literário difere do de tradução de textos científicos. 

Para traduzir estes, é necessário que a translineação se aproxime ao máximo do sentido de 

cada frase e parágrafo, sendo o mais fiel possível às concepções que constroem a teoria da 

obra traduzida. Um texto literário, seja em forma de prosa ou de poema, requer um cuidado a 

mais em sua tradução, pois o tradutor encontra-se diante de um texto conotativo, que oferece, 

nesse caso, múltiplas possibilidades de entendimento.  

Estendem-se, então, ao tradutor de obras literárias basicamente dois caminhos. A 

opção pelo processo de tradução na qual as palavras e expressões relacionadas com a cultura 

em que a obra foi originalmente escrita sejam aproximadas ao máximo do sentido que elas  
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possuem na língua para a qual é vertida. Ou pode acontecer outro tipo de tradução (a qual os  

escritores de poesia e de ficção preferem, principalmente a partir da segunda metade do século 

XX) que  se convencionou chamar de tradução poética ou recriação poética. 

           Diante disso, a proposta da pesquisa que frutificou neste artigo segue a linha da 

tradução poética e possui como corpus dois livros que recriam ou reinventam a tragédia 

Medeia, de Eurípides. O objetivo principal é investigar como o trabalho de reinterpretação e 

ressignificação do mito se dá em duas reinvenções poéticas do citado mito. A de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, Medeia: recriação poética da tragédia de Eurípides, publicada pela 

editora Caminho, em 2006, e a reinvenção poética de Zemaria Pinto, Nós, Medeia, publicada 

pela editora Valer, em 2003.  

Tendo em vista que as proponentes dessa investigação, orientadora e orientanda, não 

têm domínio da língua grega clássica, a peça de teatro Medeia que servirá de ponto de 

referência para o estudo comparado com as duas obras anteriormente citadas será a traduzida 

do grego para o português por Mário da Gama Kury, publicada pela editora Jorge Zahar em 

2001, considerada pelos especialistas em língua grega como tradução literal.  

O fato de as proponentes não terem domínio da língua grega não compromete a 

pesquisa proposta tendo em vista que a recriação ou reinvenção poética feita pelos escritores 

tradutores geralmente não ocorre a partir do texto na língua em que foi escrito originalmente, 

mas sim a partir de uma tradução considerada literal da obra recriada, pois o propósito do 

escritor tradutor é, antes de mais nada, reportar-se à obra, dela aproximando-se não 

literalmente, mas ressaltando um elemento para com este concordar ou contestar.  

 

2. O MITO DA MEDEIA E A TRAGÉDIA DE EURÍPIDES 

 

Medeia envolve um entrelaçamento de lendas e histórias da mitologia grega anteriores 

aos acontecimentos representados na peça. O mito começa com Jáson que teria direito ao 

trono de Iolco, porém este foi usurpado pelo primo de seu pai, Pelias, que, ao ser desafiado 

por Jáson, exorta-o a realizar uma viagem para vingar Frixo, um parente de ambos que havia 

sido morto por Aietes, rei da Cólquida, e para apossar-se do velocino de ouro. Jáson organiza 

uma expedição e inicia a viagem, pois, em troca, Pelias havia lhe prometido o trono de volta.  

Pois bem, para conseguir o velocino, Jáson recebe de Aietes (segundo a lenda, filho do 

Sol) quatro desafios considerados impossíveis:  

 

 



1) domar um touro de cascos e chifres de bronze, que soprava chamas pela 

boca e pelas narinas, 2) arar com esse touro um campo consagrado ao deus 

da guerra, 3) semear naquele campo os dentes de uma serpente monstruosa 

de cujo corpo sairiam guerreiros armados, prontos a exterminar quem 

tentasse arar o campo sagrado e 4) matar um dragão ferocíssimo, que 

montava guarda noite e dia ao pé da árvore em cujos galhos estava pendente 

o tosão de ouro. (KURY, 2001, p. 12). 

 

 Como um simples humano mortal conseguiria cumprir tais tarefas? É onde entra a 

intervenção divina de Hera que gostava de Jáson. Ela teria feito com que Medeia, filha de 

Aietes, se apaixonasse pelo jovem mortal. Medeia então, apaixonada compromete-se a usar 

seus poderes mágicos para ajudá-lo com as condições de que ele se case com ela e lhe seja fiel 

eternamente. Jáson concordou e recebeu a ajuda, enfrentando com sucesso todas as provas, 

apossou-se do velocino e voltou a Iolco junto com Medeia. Esta, usando de seus 

conhecimentos mágicos, devolveu a juventude ao pai de Jáson e, intencionalmente (instigada 

pelo amado), ministrou uma receita errada a Pelias, matando-o. Devido a esse episódio, a 

população revoltou-se contra os dois que foram obrigados a fugir para Corinto, vivendo aí por 

10 anos. Nesse lugar, porém, Jáson se apaixonou pela filha de Creonte, Glauce, e passou a 

rejeitar a esposa. A partir daí, Eurípides inspira-se para criar a peça Medeia, situada neste 

momento em que a personagem, rejeitada pelo marido e humilhada, porém, dotada de grandes 

poderes mágicos, decide vingar-se do amado e feri-lo a qualquer custo.  

Eurípides, um dos três principais expoentes da tragédia ática clássica, nasceu em uma 

ilha próxima a Atena, Salamina, por volta de 485 a.C, sendo educado em Atena, onde viveu a 

maior parte de sua vida. Escreveu cerca de 74 peças, das quais 67 são tragédias e 7, dramas 

satíricos. Chegaram até nós apenas 19 dessas peças: Alceste, Andrômaca, As Bacantes, As 

Fenícias, As Suplicantes, As Troianas, Electra, Hécuba, Helena, Herácles Furioso, Hipólito, 

Ifigênia em Áulis, Ifigênia em Táuris, Íon, Medeia, O Cíclope, Orestes, Os Heráclidas e Resos 

(esta tem sua autenticidade contestada). 

 
À parte inúmeras lendas e anedotas, sabe-se efetivamente pouca coisa a 

respeito da vida do poeta. Seu pai se chamava Mnesárquides, sua família era 

abastada e viveu a maior parte de sua vida em Atenas. [...] Sua primeira 

tragédia, As Pelíades, foi apresentada mais ou menos em -455 e, nos 

cinquenta anos seguintes, compôs pouco mais de noventa peças. Recebeu o 

primeiro prêmio nos concursos trágicos de Atenas cinco vezes, o último 

deles postumamente. Consta que também compôs elegias e poemas líricos, 

dos quais restam apenas fragmentos insignificantes. (RIBEIRO, 2008, Portal 

Grecia Antiqua). 

 



As tragédias de Eurípides são as que mais se aproximam do gosto moderno, e talvez 

por isso não foram especialmente apreciadas em sua época (Sófocles e Ésquilo fizeram maior 

sucesso que Eurípedes), mas, posteriormente, alcançaram destaque, tanto que o número 

expressivo de suas peças decorre de várias cópias feitas na Antiguidade. Durante o século IV 

a.C., o Período Helenístico e o Período Greco-romano, suas tragédias eram as mais 

representadas. Em nossos dias, é o mais popular da tríade trágica grega. 

A peça Medeia foi encenada, pela primeira vez, em 431 a.C., em Atena, e obteve o 

terceiro lugar no concurso trágico, chamando a atenção de outros dramaturgos posteriormente. 

Para se ter uma ideia da fama e prestígio da peça a partir da Antiguidade, Mário da Gama 

Kury cita um epigrama de Arquimedes que aconselha aos seus contemporâneos: 

 
Não te atrevas a percorrer, poeta novo, 

a estrada frequentada por Eurípides; 

nem mesmo tentes, pois seria dificílimo 

seguir o seu trajeto; a impressão 

é que ela é fácil, mas se alguém tenta pisá-la 

vê que ela é árdua como se fosse 

pavimentada de estacas pontiagudas. 

Experimenta apenas retocar 

a trilha da Medéia, a filha de Aietes! 

Sentir-te-ás anônimo e rasteiro.  

Afasta as tuas mãos da coroa de Eurípides! 

(ARQUIMEDES apud KURY, 2001, p. 15). 

 

Medeia é considerada uma obra-prima do teatro trágico e, por muitos, a melhor 

tragédia de seu autor. Essa obra versa, entre outros temas, a respeito do amor sobre-humano 

convertido em ódio também sobre-humano. A mesma pessoa que é capaz de largar tudo e 

sacrificar-se pelo bem do outro, igualmente é capaz de infligir dor e sofrimento quando se vê 

rejeitada e vê quebrados por seu amado os votos de fidelidade eterna. 

 

3. REINVENÇÃO OU RECRIAÇÃO POÉTICA 

 

 Para adentrarmos na discussão teórica da recriação poética, invocamos, primeiro, 

Haroldo de Campos. Em Da tradução como criação e como crítica, logo no início, o autor 

cita o ensaísta Albretch Fabri que afirmou ser próprio da linguagem literária a “sentença 

absoluta”, isto é, “aquela que não tem outro conteúdo senão sua estrutura”, que não pode ser 

outra coisa que não ela mesma, sob pena de o seu sentido original ser sacrificado; a criação de 

outra sentença significaria a criação de outro sentido, pois as obras literárias “não significam, 

mas são”. Fabri continua afirmando que não poderia ser feita então a tradução de sentenças 



assim, pois isso suporia “a possibilidade de se separar sentido e palavra”. (apud CAMPOS, 

1970, p. 21). Diante disso, aflora o questionamento: será mesmo inviável traduzir um texto 

literário?            

 O filósofo e crítico Max Bense faz uma distinção entre a informação documentária, a 

semântica e a estética. A primeira trata da informação de grau empírico, que reproduz um fato 

observável: “A aranha tece a teia”. A segunda transcende a primeira, pois indo além 

acrescenta um elemento novo, não observável em si, a ideia de falso ou verdadeiro, por 

exemplo: “A aranha tece a teia é uma proposição verdadeira”. A informação estética, que é a 

que mais nos interessa aqui, ultrapassa a semântica, pois a ordenação dos signos pode ser 

imprevisível, como maravilhosamente disse Roland Barthes ao chamar a trapaça, a esquiva do 

sistema linguístico de literatura (1978, p. 14). Haroldo de Campos exemplifica com um 

excerto de João Cabral de Melo Neto: 

 
A aranha passa a vida 

tecendo cortinados 

com o fio que fia 

de seu cuspe privado. 

 

O excerto acima representa uma informação estética notável por sua estruturação própria, pela 

fuga do grau zero da linguagem e por uma significação particular que não necessita ser 

verificada ou comprovada na vida real.  

A partir daí, Max Bense desenvolve o conceito de “fragilidade” da informação 

estética, pois enquanto a documentária e a semântica permitem sua transmissão de maneiras 

diferentes sem prejuízo do conteúdo informativo, “a informação estética não pode ser 

codificada senão pela forma em que foi transmitida pelo artista” (CAMPOS, 1970, p. 22), sua 

fragilidade, portanto, é máxima, isto é, qualquer alteração, por menor que seja, perturbaria 

“sua realização estética”, a fruição não seria a mesma. Bense conclui, então, que a 

intraduzibilidade dos textos literários a princípio, 

 
Em outra língua, será uma outra informação estética, ainda que seja igual 

semanticamente. Disto decorre, ademais, que a informação estética não pode 

ser semanticamente interpretada. (apud CAMPOS, 1970, p. 23). 

 

 Com base nessas reflexões, admitindo a impossibilidade a priori da tradução de textos 

criativos, podemos falar, no entanto, da recriação desses mesmos textos. Outro idioma 

implicaria outra informação estética, autônoma, mas ligada a que lhe deu origem por uma 



relação isomórfica. Para completar a linha de raciocínio, aproveitamo-nos das brilhantes 

palavras de Paulo Ronái que, entre outras coisas, situam a tradução também como arte:  

 
O objetivo de toda arte não é algo impossível? O poeta exprime (ou quer 

exprimir) o inexprimível, o pintor reproduz o irreproduzível, o estatuário 

fixa o infixável. Não é surpreendente, pois, que o tradutor se empenhe em 

traduzir o intraduzível. (apud CAMPOS, 1970, p. 24).  

 

Assim, a tradução de textos artísticos, na verdade, implicaria a recriação ou criação 

paralela, “autônoma, porém recíproca”. “Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas 

o significado , traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma 

(propriedades sonoras, de imagética visual, [...]” (CAMPOS, 1970, p. 24). Claro está, então, 

que não estamos falando de uma tradução literal, a recriação, inclusive, está no avesso desta.  

Walter Benjamin, em A tarefa do tradutor (2011), salienta que a tradução literária 

ideal se detém não na literaridade das palavras, mas no “poético” do texto, no essencial que 

não é traduzível. Portanto, o recriador não traduz simplesmente palavras, seus significados 

literais tais como constam nos dicionários linguísticos, ele precisa sim desviar-se do original 

quando este obscurece ou atrapalha a fruição da obra, ou mesmo quando a língua em que o 

texto está sendo recriado não supre determinada palavra. É um trabalho especial que requer 

uma fidelidade à sequência de imagens, de ritmos, de tom e de efeitos do original, mais do 

que à própria palavra.  

Em se tratando de recriação de textos criativos (seja prosa ou poesia) não é a 

transposição mais literal e aproximada do original que está em jogo. Pelo contrário, é a 

própria arte, é conseguir levar o leitor à fruição, é preservar o tom literário da obra. Conforme 

diz Manuel Odorico Mendes a respeito da tradução de Homero, “Se vertêssemos servilmente 

as repetições de Homero, deixaria a obra de ser aprazível como a dele; a pior das 

infidelidades.” (apud CAMPOS, 1970, p. 27). 

E quanto à finalidade da tradução? Walter Benjamin afirma que essa “consiste, por 

último, em expressar o mais íntimo relacionamento das línguas entre si.” (2011, p. 106). Esse 

relacionamento é pensado na concepção de que as línguas não são absolutamente estranhas 

umas às outras, claro que possuem suas diferenças e particularidades, mas enxergando-as em 

sua totalidade por um momento percebe-se que elas são “afins naquilo que querem dizer” 

(BENJAMIN, 2011, p. 107), que elas falam, em sua essência, do mundo, do homem e da 

experiência que é viver conscientemente.  

A respeito da relação escritor-tradutor, Walter Benjamin diz que “a intenção do 

escritor é ingênua, primeira, intuitiva; a do tradutor, derivada, última, ideativa” (2011, p. 112). 



Pois bem, claro está que a existência de uma tradução requer um texto primevo ao qual ela se 

reporta e sem o qual não poderia existir. Porém, não esqueçamos que a tradução ou recriação 

poética a respeito da qual temos refletido até aqui possui um alto grau de criatividade, pois ao 

recriar uma obra para outra língua, pode-se, inclusive, contestá-la. Esse grau de criatividade 

pode chegar a ser tão exigente quanto o de quem fará uma obra primeira. Claro que as tarefas 

escritor/tradutor possuem suas distinções, inclusive, Benjamin esclarece:  

 
Pois assim como a tradução é uma forma própria, também a tarefa do 

tradutor pode ser entendida como uma tarefa própria, podendo ser 

diferenciada com precisão da do escritor. Essa tarefa consiste em encontrar 

na língua para a qual se traduz a intenção a partir da qual o eco do original é 

nela despertado.” (2011, p. 112). 

 

Nossa reflexão aqui concerne  ao grau de inventidade envolvido que pode chegar a ser 

igualmente exigente na recriação. Imagine, por exemplo, traduzir um tragédia grega feita há 

séculos: como transmitir as nuances da cultura helênica que a cercam, como colocar o que não 

foi colocado no texto (essas tragédias eram feitas e pensadas para serem encenadas, portanto 

há elementos que se perdem por não termos acesso à teatralização e outros que o autor pode 

não ter considerado relevante dizer já que se tratava de algo de conhecimento geral/cultural 

daquela época e sociedade). Ao pensarmos sobre isso, podemos ter uma ideia do quanto 

também é complicada e inventiva a tarefa do tradutor, não só em termos linguísticos, (aliás, 

em se tratando de textos literários, esse pode ser o menor dos seus problemas), mas em termos 

criativos mesmo, na busca por transmitir o “essencial” falado por Benjamin.  

Para completar essa discussão, teçamos agora um breve comentário sobre o termo 

plagiotropia. Este, segundo Ana Hatherly (1995), se relaciona a uma tradução da tradição, não 

no sentido retilíneo, mas sim oblíquo, indireto ou alternado, de acordo com o uso que os 

intérpretes derem a essa tradição. É só pensarmos na raiz de traduzir (traducere = levar 

adiante; e translatio = transferência de sentido), por exemplo. A plagiotropia, portanto, está 

ligada à ideia justamente de “canto paralelo”, da criatividade do tradutor perante a tradição. 

“Assim, o movimento plagiotrópico não tem a ver com a imitação ilícita, geralmente 

associada à ideia de plágio, mas sim com uma ideia de operação tradutora [...]” 

(HATHERLY, 1995, p. 177, grifo da autora). Operação essa que, em resumo, consiste de uma 

“releitura crítica da tradução”.  

Recriar um texto literário, portanto, requer uma intimidade não só com a língua, mas 

também com o texto, com as ideias e supostas intenções do autor, requer uma vivência do 

mundo criado pelo autor e da técnica, pois certamente complicada e delicada é a tarefa de 



“desmontar” e “remontar”, em outro sistema linguístico e para outro público, aquela belíssima 

máquina criativa chamada arte, por extensão, obra literária. 

 

4. ASPECTOS DA TRADUÇÃO E DA TRAGÉDIA NAS “MEDEIAS” DE 

SOPHIA ANDRESEN E DE ZEMARIA PINTO 

 

Comecemos analisando algumas diferenças e semelhanças quanto à tradução 

diretamente do grego de Kury e a recriação poética de Sophia. Vejamos um trecho de cada 

obra referente ao discurso da Ama de Medeia, que dá início à peça teatral, à esquerda a de 

Gama Kury e à direita a de Sophia. 

 
Ah! Se jamais os céus tivessem consentido 

que Argó singrasse o mar profundamente azul 

entre as Simplégades, num voo em direção 

à Cólquida, nem que o pinheiro das encostas 

do Pélion desabasse aos golpes do machado 

e armasse assim com os remos as mãos dos varões 

valentes que, cumprindo ordens do rei Pelias, 

foram buscar o raro velocino de ouro! 

Não teria Medeia, minha dona, então, 

realizado essa viagem rumo a Iolco 

com o coração ardentemente apaixonado 

por Jáson, nem, por haver, convencido as filhas 

de Pelias a matar o pai, viveria 

com Jáson e com seus dois filhos nesta terra, 

Corinto célebre. Ela se esforçava ao máximo 

por agradar aos habitantes da cidade 

que é seu refúgio e, tanto quanto era capaz, 

por sempre concordar com Jáson, seu marido 

(salva-se o casamento com maior certeza  

quando disputas não afastam a mulher  

de seu consorte). Mas agora a inimizade 

a cerca por todos os lados e ela vê-se 

ameaçada no que tem de mais precioso: 

traidor dos filhos e de sua amante, sobe 

Jáson em leito régio, desposando a filha 

do rei Creonte, senhor do país. Medeia, 

a infeliz, ferida pelo ultraje invoca 

os juramentos, as entrelaças mãos  

– penhor supremo. Faz dos deuses testemunhas 

da recompensa que recebe do marido 

e jaz sem alimento, [...]  

(KURY, 2001, p. 19) 

       

 

 

      Nunca os deuses tivessem consentido 

Que a proa de Argo ousasse atravessar 

O negro azul errante dos rochedos 

Para vir até Cólquis pelo mar. 

Nunca no vale do Pélion o machado 

Tivesse derrubado esse pinheiro 

Que foi talhado em remos quando Pélias 

Enviou os heróis que procuraram 

Guiados por Jasão o Tosão de Oiro. 

E então Medeia não teria vindo 

Sulcando o mar até junto das Torres 

Do país de Iolcos, cega e possuída 

Pelo amor de Jasão; nem moraria 

Neste chão de Corinto hoje exilada 

Com seu marido e filhos por ter sido 

Ela quem persuadiu as tristes filhas  

De Pélias a matarem seu pai. 

Neste solo de exílio procurou 

Ser amada por todos e tentou 

Em tudo a concordância de Jasão. 

Pois só existe paz quando a mulher  

Aceita e se submete. Porém tudo 

Lhe foi hostil. Ela foi magoada.  

Em todo o seu amor. Jasão traiu 

Seus filhos e Medeia, 

Pois em segundas bodas penetrou 

No leito real da filha de Creonte 

Senhor deste país. 

E sob o peso do insulto Medeia 

Em alto pranto invoca o juramento, 

Invoca as mãos que foram reunidas  

No rito mais solene e mais sagrado. 

Implora os deuses como testemunhas  

E jaz sem alimento, derrubada. 

(ANDRESEN, 2006, p. 19-20). 



 A respeito do aspecto linguístico, enquanto o primeiro texto é mais prolixo e mais 

rebuscado em sua construção, o segundo, ao mesmo tempo, em que reúne um vocabulário 

clássico também,  esforça-se nitidamente em aproximar a linguagem da atual, provavelmente, 

objetivando uma leitura mais leve e fluida para o leitor de nosso tempo. São notáveis as 

escolhas vocabulares de cada um, inclusive, por exemplo, Sophia preferiu o uso do nome em 

português “Jasão”, ao passo que Kury adotou “Jáson”. O primeiro trecho possui 31 versos e o 

segundo possui 34, pois a autora tomou a liberdade de fazer algumas modificações, como o 

verso único escrito por Kury, “do rei Creonte, senhor do país. Medeia,” que corresponde ao 

verso criado por Sophia a “...da filha de Creonte //  Senhor deste país.”. Inclusive, na 

continuação da fala da Ama, a autora “cria” dois espaços em momentos alternados, como que 

simbolizando pausas, um espaço de “respiro”, o que não temos na tradução direta do grego.  

Outro ponto a ser ressaltado é a mudança e ressignificação nos versos seguintes de 

Kury: “(salva-se o casamento com maior certeza // quando disputas não afastam a mulher // de 

seu consorte). [...]” que nos versos de Sophia aparecem sem os parênteses e da seguinte 

forma: “Pois só existe paz quando a mulher // Aceita e se submete. [...]”. É possível dizer que 

o sentido nos versos da tradução poética da autora são mais fortes e contundentes, além de 

mais diretos do que na tradução de Kury, onde o assunto é apresentado de maneira mais suave 

e sutil.  

Agora, aprofundemos nossa análise partindo para outro momento da peça. Vejamos 

como o Coro se apresenta. Manteremos a ordem, à esquerda a tradução direta do grego feita 

por Kury, à direita a recriação poética de Sophia. 

 

Várias mulheres de Corinto, já idosas, 

constituindo o Coro, entram em cena e desfilam 

silenciosamente, enquanto a Ama pronunciava os 

últimos versos. 
 

                     CORO 
 

Ouvimos todas nós os gritos dela, 

da infortunada princesa estrangeira. 

A quietude ainda não chegou 
 

Dirigindo-se à Ama 
 

Tu, velha, fala! Ouvimos os soluços 

no interior da casa resguardada; 

sentimos igualmente a aflição 

de um lar tão caro também para nós. 

(KURY, 2001, p. 24-25). 

 

 

(Quinze mulheres de Corinto entram 

na orquestra e desfilam em silêncio 

durante as últimas palavras da Ama) 

 

CORO 

 

Ouvi os prantos escutei os gritos 

Da triste mulher de Cólquis. 

A hora do sossego não chegou. 

Ouvi soluços sob as portas duplas 

E também eu mulher sofro e partilho 

O pranto desta casa. 

(ANDRESEN, 2006, p. 24-25). 



 

 

 

 Conforme vemos, Sophia não retirou ou alterou em essência o Coro da tragédia, é 

interessante apenas que no escrito entre parênteses, a autora tenha optado por “orquestra”, 

percebemos também que ela suprime o “Dirigindo-se à Ama”, e, em consequência, o início do 

quarto verso “Tu, velha, fala!”, o que, ao mesmo tempo, em que é uma perda quanto à 

teatralidade, é um ganho quanto a fluidez da leitura. Outro ponto ao qual não podemos deixar 

de chamar a atenção é a pessoalidade que Sophia trouxe aos versos “E também eu mulher 

sofro e partilho // O pranto desta casa”. Ora um coro composto por mulheres pode 

especialmente compreender a dor de outra mulher, o que também se apresenta na tradução de 

Kury, pois, obviamente, o coro formado por quinze mulheres. A questão é que em sua 

recriação poética, Sophia Andresen deixa bem claro isso ao preferir escrever “também eu 

mulher sofro e partilho”, o que é diferente de dizer “sentimos igualmente a aflição // de um lar 

tão caro também para nós”, pois, sim, em ambos os trechos, o Coro sente empatia por Medeia, 

porém a escolha vocabular de “mulher” adiciona um peso semântico particular. 

Ressaltamos, aqui, uma mudança que Sophia faz no Coro, no sentido de acréscimo. A 

autora “transfere” duas falas originalmente do Corifeu (na tradução direta de Kury) para o 

Coro e “desfaz” a divisão “1ª mulher do Coro” e, assim sucessivamente, até a quarta. 

Depreende-se que a obra de Kury é, de fato, mais teatral, pois se trata de uma tradução direta 

do grego em que o autor buscou preservar com máxima fidelidade a estrutura dada por 

Eurípides. Ao passo que a da poetisa portuguesa sacrifica esse aspecto, não levianamente, 

claro, mas por causa de uma escolha consciente de recriar à sua maneira a famosa tragédia 

grega, dando mais agilidade e fluidez ao texto para os nossos leitores contemporâneos. Outra 

escolha da autora foi pela prosa em muitas das falas, o que dá um ritmo diferente à leitura, 

enquanto que Kury manteve a estrutura vérsica em toda a sua tradução direta.  

 Quanto à Nós, Medéia, Zemaria Pinto coloca-nos perante uma peça organizada em três 

atos e, segundo o autor, também em três planos, a saber: o mitológico, o medieval e o 

contemporâneo. O primeiro plano equivale à história clássica, o segundo se passa numa cela 

de Inquisição em algum lugar da Europa, e o terceiro é ambientado em um bar em um tempo 

que poderia ser o dos “dias atuais”. Percebe-se que os dois últimos planos são os que mais 

evocam a recriação poética em toda sua criatividade, em que o autor partindo do mito e da 

figura da Medeia recria a sua história em outros ambientes e tempos histórico-sociais.  

 
Começa aqui nossa história.  



 

Melhor dizendo, histórias,  

pois se pensais conhecer-lhe  

o seu trágico final,  

devemos advertir-vos 

que aqui temos três Medeias:  

no centro, a Medeia mítica  

intemporal, arquetípica,  

mil vezes revisitada,  

em peças, livros e filmes;  

postada à vossa sinistra,  

duplamente torturada,  

uma Medeia medieval,  

quinhentos anos atrás;  

finalmente, à vossa destra,  

uma terceira Medeia  

que, se não bebesse tanto,  

bem que poderia estar  

sentada aí, na plateia! (PINTO, 2003, p. 22). 

 

 Nós, Medeia apresenta, então, três Medeias em tempos diferentes, mas que enfrentam 

a mesma situação da personagem de Euripedes: a traição de Jasão, que “troca” a esposa por 

uma nova mulher. No plano mitológico, essa “troca” ocorre pelos motivos que já 

conhecemos.  Zemaria Pinto não introduz alterações quanto a isso, apresentando, no entanto, 

um Jasão mais preocupado com Medeia e os filhos, mais emotivo, que chega a dizer que ama 

as crianças e parece expressar genuína preocupação com eles e a esposa. No plano medieval, 

Medeia está em uma cela, sendo interrogada por um cardeal enquanto Jasão recebeu uma 

licença especial do Papa que o libera dos votos de casamento para contrair novas bodas com a 

“filha do Governador”. Aqui, a personagem Jasão não chega a aparecer, sendo apenas 

mencionado e conhecido pelas falas do cardeal e de Medeia. No entanto, é suficiente para 

compreender que o casamento também é por interesse, tal como na peça de Eurípedes, e um 

elemento se destaca com bastante força nesse cenário é o uso do divino por parte da Igreja 

Católica para criar regras e controlar as vidas das pessoas. Trata-se de uma religiosidade 

machista que privilegia claramente um sexo em detrimento de outro: as regras matrimoniais 

que parecem aplicar-se à mulher podem ser negociáveis quando o infrator é o homem. Por 

fim, no plano contemporâneo, Jasão adquire uma vida/profissão economicamente melhor 

graças a Medeia, e a “troca” parece ser por motivos de “novicidade”. Não é mencionado no 

texto que Glaucia é rica ou que Jasão enfrenta dificuldades financeiras, apenas que ela é mais 

nova. Medeia refere-se a ela como “uma estudantezinha de segundo grau”. (PINTO, 2003, p. 

16). 

 Na recriação de Zemaria Pinto, o Coro, em sua primeira aparição, não possui uma 

divisão especial e interage, brinca com a plateia, como podemos ver no trecho: “(Mudando 



 

bruscamente de tom) // Ah, meus irmãos das coxias, // apressemo-nos; // mesmo por trás 

destas máscaras, // não nos furtemos de ver: // já tem gente bocejando...” (PINTO, 2003, p. 

22). Depois, o Coro é dividido em Velhos e Jovens, o primeiro tenta consolar e aconselhar 

Medeia (a mítica e a contemporânea) a não fazer nada temerário, enquanto o segundo provoca 

e atiça Medeia, observa-se uma desacordo entre o Coro que desempenha a função de 

conselheiro e de opinião pública, como se seus membros estivessem dizendo o que um 

espectador poderia pensar e querer dizer a uma pessoa na situação de Medeia. Em alguns 

momentos, o Coro é apresentado sem essa divisão e é ele quem encerra a peça. 

 Um recurso interessante em Nós, Medeia consiste na produção de uma espécie de 

monólogo de cada uma das Medeias mais ou menos na metade da peça, em que há uma 

sucessão dos planos e cada personagem constrói uma fala refletindo sobre o drama vivido, 

sobre a situação da mulher em diferentes épocas, sobre as mudanças inescapáveis e lentas da 

história e do homem. Cada Medeia possui uma fala particular e uma visão desses temas. A 

medieval, por exemplo, reconhece as agruras de uma sociedade machista, mas possui um 

olhar de esperança de que as mudanças virão no futuro, enquanto que a contemporânea já 

alimenta uma amargura de que “sempre foi mesmo assim”. Vejamos um trecho desses 

discursos: 

 
Tempo medieval. [...] 

À mulher cabe calar-se, 

Submeter-se, subjugar-se, 

Prostrar-se aos pés de seus amos, 

Que sobre ela detêm 

Poderes de vida e morte. 

 

Em resumo, um corpo apenas, 

Um mero repositório, 

Ora recebendo esperma, 

Ora recebendo escarro. 

 

Tempo presente. 

[...] 

É como ter de escolher, 

Após uma sentença injusta, 

Entre dois modos de morrer!” (PINTO, 2003, p. 75-76). 

 

 Por fim, nos é lícito comentar sobre os finais das três Medeias de Zemaria Pinto. A 

primeira, mítica, conforme conhecemos em Eurípides e em Sophia também logra êxito em sua 

vingança contra Jasão e foge em “um carro todo de luz” (PINTO, 2003, p. 125). A segunda, 

medieval, é condenada a ser queimada na fogueira,  junto com os filhos, o que foi arquitetado 

por ela ao irritar o Cardeal para que ele os condenasse também e assim ela obtivesse vingança 



 

contra Jasão que veria seus filhos queimarem na fogueira. Antes dessa decisão do Cardeal, 

eles estavam em um orfanato e seriam adotados por uma família. A cena não aparece, apenas 

Medeia reflete sobre tal ato.  

 

Oh, meus filhos, permitam-me uma última palavra de arrependimento. Não, 

não, não, não tenho do que me arrepender... Mais cedo ou mais tarde vós 

iríeis pedir vingança. E foi vosso próprio pai o responsável por tudo. Assim, 

unidos no sacrifício, vingamo-nos juntos! (PINTO, 2003, p. 104). 

 

          A terceira, contemporânea, ainda no bar de Egeu, chega à decisão de vingar-se matando 

“os meninos” e a si. Porém, quando Medeia sai do bar, “ouve-se o barulho de um automóvel 

saindo aos trancos, cantando pneu, deslizando na pista normalmente, buzinas, a voz pastosa 

de Medeia xingando [...]. Silêncio.” (PINTO, 2003, p. 112). A Medeia do tempo presente é 

atropelada e, considerando que é até esse ponto que a história é contada, então ela não executa 

sua vingança, e, inclusive, não sabemos se sobreviveu; em determinado momento da obra, ela 

é até chamada pelo Coro de “desmedeia, mito virado do avesso” (PINTO, 2003, p. 78). 

Percebe-se que, de uma forma ou de outra, todos os finais possuem uma alta carga de tristeza 

e tragicidade, apenas a Medeia mítica consegue fugir, enquanto que a medieval queimará na 

fogueira e a contemporânea talvez tenha morrido atropelada sem sequer realizar sua vingança. 

É interessante observar que as ações de cada uma das personagens possui um efeito 

catártico particular que, juntos, formam um amálgama sobre temas caros à humanidade, a 

vingança, o amor, os papéis sociais e os preconceitos de gênero. Lembremo-nos que a 

vingança masculina não é questionada, quando Ulisses mata todos aqueles que cortejavam 

Penélope e dilapidavam seus bens dia e noite, ele é um herói, tendo todo o direito de vingar-se 

sobre aqueles que procederam indignamente, ao passo que Medeia é duramente questionada 

por sua vingança. Pode-se até dizer que Ulisses é diferente, pois não matou seus filhos, porém 

podemos ir a outro exemplo: Orestes. Este mata a mãe, sendo defendido por Apolo e 

absolvido por Atena. Tal como Medeia questionou nos versos de Sophia, “Ou julgas que para 

os homens existem novas leis?” (2006, p. 37). Por que o mesmo ato ou equivalente é correto e 

heroico para um e abominável, digno de morte para outra? Quais os critérios que temos usado 

para julgar? São perguntas que a leitura de clássicos e de recriações literárias evocam, tal é o 

poder da literatura de pôr a realidade em xeque e nos fazer enxergar e refletir sobre nossas 

incongruências. 

 

5. CONCLUSÃO 

 



 

 Como conclusão desta pesquisa, constatamos que a tarefa de tradução de um texto 

literário difere sumamente do de tradução de textos científicos, pois estes requerem uma 

busca de fidelidade máxima quanto ao sentido de cada frase e parágrafo, sendo o mais 

próximo possível às concepções da obra original. Um texto literário, por sua vez, é 

conotativo, oferece, portanto, múltiplas possibilidades de entendimento e interpretação. Daí, o 

tradutor poder optar pelo processo de tradução na qual as palavras e expressões relacionadas 

com a cultura em que a obra foi originalmente escrita sejam aproximadas ao máximo do 

sentido da língua na qual é vertida, o que possibilita mudanças e ressignificações quanto ao 

texto original.  

Quanto a isso, um tipo de tradução que os escritores de poesia e de ficção preferem, 

particularmente, a partir da segunda metade do século XX, é a chamada tradução ou recriação 

poética, sobre a qual Haroldo de Campos escreve que não necessita utilizar como ponto de 

partida o texto original e na língua original, mas sim empregá-lo como ponto de referência 

para com ele dialogar livremente, podendo acontecer, inclusive, a contestação da ideia matriz.  

Com base, então, em Haroldo de Campos, Walter Benjamin e Ana Hatherly 

analisamos alguns elementos sobre a reinvenção poética em Medeia: recriação poética da 

tragédia de Eurípides, de Sophia Andresen e Nós, Medeia, de Zemaria Pinto, tendo como 

texto base para comparação a versão traduzida direta do grego por Mário da Gama Kury e 

constatamos algumas semelhanças e diferenças entre as obras no que concerne à linguagem, à 

organização estrutural, à fluidez, em suma, ao grau de inventidade poética investida em cada 

uma. 
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