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RESUMO 

Neste texto são apresentados os resultados iniciais de pesquisa de Pós-

Doutoramento relacionada à elaboração de cenas audiovisualmente orientadas a partir 

da obra As Etiópicas de Heliodoro. Após a rediscussão do contexto do projeto, o foco 

é direcionado para os pressupostos e processos de construção da cena inicial do 

projeto, baseada em um amanhecer. 
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ABSTRACT 

This paper  presents initial results from a research based on audiovisual 

recreation of Heliodorus'Aithiopika. After discussion of the context of the research, 

the focus is directed to the assumptions and processes of construction of the initial 

stage of the project, based on an early morning sound representation. 
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Contextos 

 

A obra As Etiópicas é uma encruzilhada, um ponto nodal na recepção da 

cultura grega.  Em um primeiro momento, estabelece um diálogo criativo com as 
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produções textuais literárias e não literárias da Grécia antiga (epopéia, tragédia, 

filosofia, historiográfica). Neste diálogo é digno de nota as amplas dimensões nas 

quais a obra se insere, tomando como modelo ou termo comparativo Homero.  

Tal eixo comparativo com Homero é que manifesta a pertença à tradição 

antiga e não as citações ocasionais. O trabalho de intertextualidade em As Etiópicas 

vai além dos empréstimos locais: ao estabelecer com Homero uma interação 

multidimensional, Heliodoro insere-se nessa tradição não mais como epígono, mas 

contribui efetivamente para a exploração de potencialidades dessa mesma tradição. Se 

a obra homérica é ponto de referência para a prática escritural da tragédia, da filosofia 

e da historiografia, uma obra que se ancora no estudo dos procedimentos homéricos e 

com estes procedimentos propõe um debate ou uma apropriação transformadora, 

então esta obra acaba por dialogar em outro nível com esta tradição homérica, como 

veremos. 

Esta é a primeira ponta do processo. Para quem vem depois, a tradição 

homérica revista por As Etiópicas se constitui em abertura de horizontes expressivos, 

em exploração de possibilidades. É o que fizeram, cada qual a seu modo, Cervantes, 

Shakespeare e Verdi.  As Etiópicas redirecionam a tradição clássica, renovando-a ao 

apontar para opções, ênfases. 

No projeto de pós-doutoramento, que segue em anexo, a proposta foi de 

interrogar o texto de As Etiópicas e a partir dessa análise textual elaborar e realizar 

cenas audiovisualmente orientadas. 

Após revisão da bibliografia de apoio, foi decidido nos ater ao livro primeiro 

da obra, em razão de sua alta produtividade para a compreensão do movimento de As 

Etiópicas. Inicialmente, uma série de quatro cenas foram delineadas: 

1- o nascer do sol, que abre a narrativa; 

2- as ações iniciais de procura, que um grupo de ladrões realiza, inaugurando a 

contextura actancial e recepcional da obra; 

3- a epifania da mulher com seu amante nos braços (Pietá), em volta cadáveres 

e um festim não terminado. 

4- o lamento da mulher. 

 

O Nascer do sol 

 



O Sol tem uma economia profunda no construção narrativa de As Etiópicas.  

A obra é heliotrópica: de seu início ao fim, atravessam os signos solares.  O 

amanhecer abre a narrativa e distribui a presença do sol seja nos ciclos dos dias, seja 

nas referências ao culto do deus Hélios2.  Ao fim, o narrador se anuncia no termino de 

seu vasto relato desse modo: " Assim termina a composição da história etiópica de 

Teágenes e Caricléia, composta por um fenício de Emesa, Heliodoro, um da raça do 

Sol, filho de Teodósio (10.41.4).3"  

Mas especificamente, eis as primeiras linhas do texto de As Etiópicas: 

Ἡμέρας!ἄρτι!διαγελώσης!καὶ!ἡλίου!τὰς!ἀκρωρείας!καταυγάζοντος!
O! dia! mal! acabara! de! brilhar! sorrindo! e! sol! resplandecia! no! cume! das!

montanhas,!!
ἄνδρες!ἐν!ὅπλοις!λῃστρικοῖς!ὄρους!ὑπερκύψαντες,!
quando!um!bando!de!ladrões!armados!passou!a!espiar!a!partir!de!cima!do!

monte!!
ὃ!δὴ!κατ´! ἐκβολὰς!τοῦ!Νείλου!καὶ!στόμα!τὸ!καλούμενον!Ἡρακλεωτικὸν!

ὑπερτείνει,!
que!se!eleva!ao!longo!de!uma!das!bocas!do!Nilo,!chamada!de!Heracleótica. 
μικρὸν!ἐπιστάντες!τὴν!ὑποκειμένην!θάλατταν!ὀφθαλμοῖς!ἐπήρχοντο!καὶ!

τῷ!!
Por! instantes!eles!permaneceram!examinado!visualmente!o!mar!em!sua!

extensão!abaixo!deles!
πελάγει!τὸ!πρῶτον!τὰς!ὄψεις!ἐπαφέντες,!
Primeiro!lançaram!os!olhos!sobre!o!oceano,!
!ὡς!οὐδὲν!ἄγρας!λῃστρικῆς!ἐπηγγέλλετο!μὴ!πλεόμενον,!!
mas! como! não! avistaram! nenhuma! embarcação! que! prometia! saque! ou!

roubo,!
ἐπὶ!τὸν!πλησίον!αἰγιαλὸν!τῇ!θέᾳ!κατήγοντο.!
volveram!o!olhar!à!praia!à!beira!do!mar.!
!Καὶ!ἦν!τὰ!ἐν!αὐτῷ!τοιάδε·!
E!isso!foi!o!que!viram!ali:!
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O trecho acima e o que se segue foram alvo de detalhada recepção crítica no 

que se refere a sua "visualidade cinemática"4 Além da intricada trama de planos que 

organiza a cena - da visão panorâmica aos planos-detalhe que aproximam o leitor da 

foco final na divina Caricléia - temos uma correlata série de fontes sonoras ou de 

possibilidades de rematerialização dos referentes por meio de objetos sonoros.  

Nesse sentido a tecnologia de representação audiovisual homérica se inscreve 

como a primeiro passo para se ultrapassar o aparente silêncio da organização visual 

narrativa.  A visão panorâmica, ou procedimento "bird's eye view",  é encontrada 

quando há dinâmicas de grandes grupos (reuniões para batalha, dispersão. lutas) e 

como símile, geralmente marcando início ou fim de sequências5.  Segundo Boris 

Uspensky, "  
Frequently, the bird's-eye view is used at the beginning or the end of a particular scene. . For 

example, scenes which have a large number of characters are often treated in the following way: a 

general summary view of the entire scene is given first, from a bird's-eye viewpoint; then the author 

turns to descriptions of the characters, so that the view is broken down into smaller visual fields; at the 

end of the scene, the bird's-eye view is often used again. This elevated viewpoint, then, used at the 

beginning and the end of the narration, serves as a kind of "frame" for the scene.6"  

 

O processo literário acima descrito por Uspensky integra o conjunto de 

práticas definidas por 'montagem', segundo Eisenstein, que se valeu basicamente de 

exemplo literários para elevar o procedimento fílmico a teoria estética7. Porém, na 

generalização do processo de montagem como estética em seu amplo horizonte( como 

teoria da percepção e como teoria e análise de obras), é preciso ainda observar que 

montagem não é exclusivamente o arranjo visual8.  

Dessa maneira, para que essa dimensão aural da organização audiovisual seja 

enfatiza, o que se propõe aqui é o inversamente proporcional ao texto: se temos uma 

linha com o amanhecer, esta reduzida presença será ampliada em uma obra de três 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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minutos, para que no entrechoque de dimensões se enfatize a ampla difusão da 

referência o som, não apenas em sua localidade, mas em sua ressonância pelo texto. 

Desse modo, o inversamente propocional desfigura e reelabora o texto tomado 

como ponto de partida, fazendo valer neste elemento apropriação e transformação 

justamente o que nele tem alta produtividade: o movimento heliotrópico da narrativa. 

Após a discussão textual e de sua recepção, ficamos com a seguinte questão: 

como construir um amanhecer a partir de As Etiópicas, o qual se conecte 

criativamente com o texto, mas não seja uma ilustração? 

 

 

 

ELABORANDO UM AMANHECER 

 

Michael Walter elencou os procedimentos comuns na música erudita para se 

fazer sugerir um nascer do sol. Entre eles, temos:  

1- andamento lento inicial; 

2-movimento melódico em ascendente (Given the fact that a rising sun 

ascends from the horizon, the ‘geometrical’ progression of the melodic contour from 

‘low’ to ‘high’ ones seems to be a convenient means of mirroring the ascending 

motion of the sun); 

3-Intensificação da orquestração- entrada de novos instrumentos; 

4- Dinâmica - crescendo, do pianissimo ao fortissimo. 

Nos exemplos citados por M. Walter podemos acompanhar bem esses 

processos, os quais, em diferentes combinações e aliados a outros recursos, resultam 

em diferentes obras, em diversos tipos de arrebol e aurora.  

 O primeiro exemplo é o mais conhecido:é o poema sinfônico de Richard 

Strauss Also sprach Zarathustra, Op. 309. 

Inicialmente temos a informação do andamento ou pulso -69 batidas por 

minuto -  o que dá um tempo de adágio, lento, calmo.  

O sons iniciais, quase imperceptíveis, são disparados por contrabaixos e 

contrafagotes, orgão, e bumbo em pianíssimo (pp). Após quatro compassos dessa 

"cama sonora", temos a entrada a entrada no trompete no compasso 4 e o primeiro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tutti no compasso 7, ainda sobre a cama dos sons graves. Entre o trompete e o tutti 

temos um movimento ascendente melódico, um crescer de notas agudas. Sucedento a 

este primeiro tutti ou ápice sonoro, temos os famosos tambores tocando suas 

quiálteras. Enfim, temos a primeira sequência do amanhecer com seus básicos 

procedimentos de organização sonora: prover um começo que se liga a um universo 

anterior ao surgimento da luz, por meio do tempo lento e da densidade baixa da 

peça(poucas fontes sonoras e/ou uma homogeneidade de fontes sonoras). Em seguida 

dentro dessa paisagem, inicia-se o a figuração do incidir dos raios do sol, que se dá 

pela entrada dos outros instrumentos emovimento melódico ascendente, até um 

primeiro aceno da presença do sol, mudando toda a escuridão ou contexto anterior.  

O interessante é que este primeiro aceno do romper do sol ao fim da primeira 

sequeência da música é repetido, formando o segundo romper do sol, até que venha o 

mais longo, o a plenitude do sol, seu esplendor, calor e centralidade. E tudo isso em 

21 compassos ou em 1:48 s.10 Como impulsionado por si mesmo, a partir de si 

mesmo, o sol brota do fundo da noite, do ventre da madrugada.  

Em termos gráficos temos 

COMPASSOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SEQUÊNCIA1 X X X X X XX XX XX  

SEQUÊNCIA2 X XX XX XX      

SEQUÊNCIA3 X XX XX XX XX XX XX XX XX 

 

As três sequências são organizadas em diferentes magnitudes, aqui 

apresentadas extensão (número dos compassos) e pela densidade (presença maior de 

instrumentos). A primeira sequência, marcando o contexto que será alvo das 

modificações da irrupção do sol, tem um primeira parte menos densa que se transmuta 

no primeiro aceno de luz entre os compassos 6 e 8. A segunda sequência já não mais 

precisa do contexto da noite, pois a irreversibilidade do nascer do sol já se impõe de 

início. Daí esta segunda sequência precisar apenas de um compasso para que logo em 

seguida se imponha a densidade maior dos instrumentos, identificada aqui com 

presença da luz. Ou seja, de fato este compasso inicial da segunda sequência é um 

mero intervalo ou nexo entre duas irrupções do sol. E finalmente, a terceira sequência 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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não só retoma a forma inicial da segunda sequência, com a baixa densidade 

instrumental de abertura, para depois produzir uma continuidade do novo contexto 

solar, respondendo aos primeiros compassos de baixa densidade instrumental, na 

sequência primeira. Assim temos 1(8) + 2(4)+3(9). 

O amanhecer segundo Richard Strauss é a manipulação de um conjunto de 

parâmetros sonoros que tomam da oposição visual sombra/escuridão o horizonte para 

oposições aurais que serão organizadas musicalmente. De qualquer forma, é preciso 

compreender que o evento-amanhecer não é pontual: é articulado na coordenação de 

diversas referências e materiais, e passa por um processo de feedback ou 

recontextualização: a correlação entre as sequências enfatiza o referente que se busca 

construir e sugerir.  

 

Há outros aspectos a considerar, como o uso e combinação dos timbres, com 

forte presença de metais (4 trumpetes, 6 trompas e 3 trombones e 2 tubas, além da 

percussão) , com os trumpetes introduzindo o movimento melódico ascendente,  e a 

continuidade das frequências graves durante os 21 compassos deste amanhecer. 

Sobre o timbre, cabe destacar sua simbologia, que vincula não apenas tais 

materiais sonoros à caça, à primitividade, mas ao sol,à busca da imortalidade11 

Para tornar claro que esse nascer do sol se faz às expensa da noite, na 

interpretação de Richard Strauss, é preciso uma outra representação visual: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

S     X X   X X   X X        

P        X X   X X         

T      X X X  X X X  X X X X X X X X 

 

Neste quadro, temos os 21 compassos do amanhecer repartidos em 

B(frequências graves, na maioria das vezes os contrabaixos em trêmulo), S (o 

trompete em solo, iniciando e desenvolvendo o tema melódico ascendente), P(as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Em!entrevista,!o!compositor!Alan!Hovhaness!afirma!que!"the!trombone!is!the!
last!survivor!of!the!old!civilizations(HOVHANESS!1983)."!Sobre!a!relação!entre!
metalismo!e!imortalidade,!v.!SOUSA!1973.!!



quiálteras solo do bumbo) e  T( tutti, todos os instrumentos ao mesmo tempo, com 

predominância de textura homofônica)/ 

Como se pode observar, construção do sol e sua posterior prevalência nos 

registros agudos após o compasso 14 é realizada sob uma continuidade de frequências 

graves. Se o nascer do sol para nós é a ilusão de algo que surge e sobe verticalmente 

na linha do horizonte, esse encontro do mais alto com o mais baixo traduz tal 

verticalidade. Dessa forma, o nascer do sol não é a exclusão da noite profunda. Antes 

é a conexão entre extremos. 

Outro exemplo que mostra a construção do amanhecer se encontra em na 

ópera Átilla, de G. Verdi12. Na segunda parte do Prólogo, temos, além da evolução 

instrumental rumo ao sol, seguindo os parâmetos acima descritos, um coro que 

celebra em oração a chegada da manhã. O diálogo entre o arpejo ascencional das 

quiálteras das madeiras e as respostas das cordas vai se enriquecendo com  

sobreposição entrada de novas vozes e registros mais agudos em um crescendo que 

incorpora o coro e uma instrumentação completa até o apogeu do texto "lode al 

Creator".  A sequência toda possui 47 compassos. As figuras que compõem o 

tema/movimento do amanhecer são simples, sendo o coro inicia sua participação nos 

últimos 15 compassos. Dessa forma, temos um grande movimento inicial de expansão 

de uma célula mínima de movimento, que é verticalizada na distribuição homofônica 

e nas marcações de dinâmica e andamento. Esse crescendo na massa sonora e no 

tempo dos eventos é interpretado no conteúdo cantado pelo coro. Assim, a 

unanimidade da orquestra aponta para o louvor do surgir do sol. A estabilidade da 

manhã, sua posição agora hegemônica é apresentada nos 15 compassos finais com o 

coro em dissílabos que acomodam imperativos em acompanhamento estático e 

homofônico da orquestra inteira. No lugar de movimentos melódicos ascendentes, a 

orquestra finaliza a sequência com a repetição em estacato do mesmo acorde. A luz 

do sol iguala tudo e todos.  

 

 

O AMANHECER A PARTIR DE AS ETIÓPICAS 

A partir dos estudos acima, algumas diretrizes foram delineadas para a 

elaboração da audiocena baseada nas primeiras linhas de As Etiópicas.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!V.!https://www.youtube.com/watch?v=16rITL6x3Kg.!O!trecho!sobre!o!
amanhecer!começa!no!min.!26:19.!!



A oposição entre um contexto da noite e outro do surgimento da luz parecia 

para mim um pouco abstrato. A rapidez com que a noite se esvai na abertura da obra 

de Heliodoro precisa ser compreendida mais amplamente. Pois, em um trabalho de 

reapropriação e transformação criativa o dado imediato textual não preceisa ser visto 

sua imediato isolamento. Se por um lado o curto espaço dedicado ao amanhecer 

parece, em um primeiro momento, marcar uma falta de ênfase nesta referência, por 

outro lado, a recursividade do evento durante a obra e sua função organizadora de 

uma narrativa solar, heliotrópica apontam em um outra direção. Foi o encontro com o 

esquema de marcação temporal da narrativa, estudado pela profa. Marília P. Futre 

Pinheiro que tal relevância do ciclo de dias e noites ficou mais evidentes.  

  Segundo ela, a partir das teorias da Narratologia, além de organização 

temporal de uma narrativa aproximar a literatura de outras artes, como a música,  em 

As Etiópicas13 os modos pelos quais o tempo da narrativa são efetivados explicita uma 

exploração da tensão entre o tempo referido e o tempo mesmo da obra em sua 

materialidade. Em outras palavras, as amplas dimensões de As Etiópicas melhor se 

compreendem no trabalho detido em produzir efeitos por meio do entrechoque e 

complementariedade entre os chamados dois tempos: "um,  o do plano imaginário dos 

acontecimentos narrados e outro o da própria narrativa .14"  

Exemplificando: "Compete ao escritor a escolha dos modos de construção de 

progressão da ação, baseado no ritmo  de alternâncias que se estabelece entre o tempo 

da ficção e o da narrativa: por um lado, duas ou três páginas do texto impresso podem 

evocar acontecimentos que se estendem cronologicamente por muitos anos  e, 

inversamente, um período de tempo bastante limitado pode servir de pretexto a uma 

narrativa muito extensa. 15" 

 

Em nosso caso, a breve menção do nascer do sol na primeira linha da obra foi 

refigurada em um outro contexto criativo, dialogando com os procedimentos de 

Heliodoro. 

Vali-me referência contínua a referências graves e a uma dispersão de 

referências em outros registros, como modo de não me confinar à dualidade dia/noite 

agudo/grave.  Ou seja, escapei de um eixo de referências que unificasse a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14!PINHEIRO!1987:11.!
15!PINHEIRO!1987:!13.!



composição. De fato,o que mais me atraiu em termos de forma foi de variações, ou 

suíte. Assim, para o projeto do pós doutoramento,  a composição das primeira 

audiocena já indicou para a organização do produto final. Pois, no projeto, não estava 

decidido ainda, lógico, que forma teria o resultado das elaborações artísticas.  Era 

expresso a realização de roteiros a partir das análises textuais. 

No diálogo com a obra, com a bibliografia e com as dramaturgias musicais de 

referência, a elaboração da primeira audiocena funcionou tanto como aplicação e 

revisão das proposições do projeto, quanto esclarecimento em relação à organização 

dos produtos artísticos. 

Seguindo esta forma suíte, essa descontinuidade entre partes não unificadas 

tematicamente, o primeiro minuto da Audiocena I  ou sobre o amanhecer é organizada 

em torno em uma sequência percussiva que se repete a 4 compassos, até o compasso 

17. Junto a isso tempo uma fundo de baixas frequências também cíclico, que em 

sequência dá imagem de profundidade e escuridão à música. Entre esses referentes 

aurais cíclicos, temos escalas nas madeiras, muitos se projetando no vazio, sem 

formar um motivo ou frase completa. A entrada dos metais (trompas e trumpetes) 

parece anunciar um frase musical, mas isso é interrompido pelo início da segunda 

sequência da música(compasso 18) procedida por dois compassos de escalas nos 

baixo e violoncelos. Até o registro mais agudo das cordas não foi explorado. Tal 

procedimento foi utilizado para que a música não uma orientação clara, como a que se 

costuma dar às cordas, um função hegemônica.  

A partir da segunda sequências a cordas entram, produzindo uma aceleração 

na música por meio de suas quiálteras, até a interrupção  ao fim da segunda parte 

(compasso 27). Essa segunda parte é uma aceleração que parece culminar em um 

amanhecer-clímax, mas é novamente interrompido por uma sequência nos registros 

graves. Comparando com a música do amanhecer de Also sprach Zarathustra, vemos 

na obra de Richard Strauss há uma série de pequenos surgimentos do sol (dois) até o 

estágio mais definitivo da luz. Aqui as interrupções não se dão para celebrar ou 

ratificar um ápice atingido e sim para um retorno para a algo incompleto, inconcluso, 

para o tema ou motivo que não enunciado.  São mais as cores, o jogo entre os timbres 

o que interessam. Os crescendos na instrumentação e na dinâmica não se encaminham 

para uma finalidade, para uma resolução. 

A terceira parte da música retoma materiais das partes anteriores 

desenvolvendo o que parece ser um tema da celebração da alegria da chegada do sol, 



mas também é interrompido (compasso 41) com o retorno dos compassos iniciais, 

marcados pelo registro grave e da percussão.   

Dessa forma, a audicena desenvolvida no projeto estabelece um diálogo com a 

tradição musical, assim como As Etiópicas o fez com a sua tradição literária. E tal 

diálogo com a tradição se dá na compreensão de procedimentos por sua exploração 

em novos arranjos.  

Uma das motivações para este amanhecer em patamares de catástrofes 

encontra-se na ambivalência narrativa de As Etiópicas: valer-se da narrativa para 

experimentar modos de narrar, valer-se da tradição literária para com ela estabelecer 

um diálogo em que a expectativa da atualização dos padrões narrativos seja o impulso 

para explorar possibilidades outras desses padrões. 
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RESUMO 

 

 Este projeto de pesquisa diz respeito à elaboração de uma metodologia ampla 

de etapas preparatórias para a reperformance de obras da tradição grega clássica,  

tendo como estudo de caso a análise, tradução e discussão de sequências narrativas da 

obra As Etiópicas, de Heliodoro. Durante os 12 meses deste projeto serão explicitados 

os procedimentos fundamentais para se correlacionar os dados de uma leitura detida 

(close reading) a partir dos instrumentos filológicos com a proposição de roteiro de 

cenas audiovisualmente orientadas. 

 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A tradição grega clássica tem sido constante alvo de revisitações e 

atualizações por dramaturgias as mais diversas há séculos.  

Nestes encontros, temos, entre outros partícipes, o entrechoque entre 

estratégias textualistas, em virtude do modo de transmissão dessas obras, e demandas 

mesmas do processo criativo. As tensões entre Filologia e Artes Cênicas apontam 

para possibilidades de colaboração que reivindicam uma metodologia de trabalho que 

dê conta das descontinuidades entre o estudo de fontes e comentários textuais e os 

ritmos das escolhas e atividades em um processo criativo (TAPLIN 1995, JACKSON 

2004, TAPLIN 2004, VVAA 2012).  

No interior dos Estudos Clássicos, tal exame da tensões e seus 

desdobramentos críticos e expressivos tem sido acompanhado pelo que se chama 

'Classical Reception" ou recepção da Antiguidade Greco-Latina (HARDWICK 2006, 

MARTINDALE&THOMAS 2006, HALL 2010, HARDWICK 2010,MOTA 2012a). 

Recepção em Estudos Clássicos não se dirige à concordância entre um 'original' e sua 

releitura em qualquer suporte, ou à consagração de monumentos do passado como 

modelos para atos criativos atuais. A partir do conceito de fusão de horizontes de H. 

G. Gadamer, a apropriação e transformação de textos e temas da Antiguidade Greco-

Latina busca manifestar a impossibilidade de se separar tradição e (re)invenção 

(GADAMER 1998). 
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Um campo particular das reinvenções da cultura clássica está no palco. O 

teatro grego antigo mesmo parte de uma reciclagem de diversas tradições culturais 

helênicas, mixando formas de espetáculos diversos como a rapsódia homérica, os 

cantos corais, e rituais religiosos, entre outros (HERINGTON 1985,SWIFT 2010, 

VVAA 2013). Tal hibridismo estético e cultural do teatro grego teve tanto impacto 

que ocasionou uma reação no pensamento platônico que até hoje perdura em suas 

diversas reatualizações (BARSH 1985,LEVIN 2001, PUCHNER 2010).  

A reinvenção da tradição grega por meio de fusões, hibridizações e 

renegociações estéticas e culturais atinge uma etapa fundamental no Helenismo. Com 

a expansão das imagens e textos da Grécia antiga para a Ásia, Europa e África,  os 

entrechoques entre formas de expressão e vivência produzem um verdadeiro 

laboratório de construção de identidades e modelos de sociabilidade (GOLDHILL 

2002, HALL 2002, DETIENNE 2005, VLASSOPOULOS 2013).  

Dentro do Helenismo, mais especificamente na segunda sofística, temos um 

conjunto de textos pouco estudados até fins do século XIX, agrupados sobre o nome 

de 'Romance grego' (HÄGG  1983, FUTRE PINHEIRO 1990, SCHMELING 1996, 

FUTRE PINHEIRO 2005, WHITMARSH 2008,CUEVA 2004, HOLZBERG  2005, 

WHITMARSH 2011, FUTRE PINHEIRO 2013)1.  Estes textos de prosa de ficção são 

narrativas que reescrevem toda a tradição clássica grega, especialmente as obras 

épicas (Homero e Hesíodo), a tragédia grega e a filosofia grega.  O caráter 

enciclopédico do 'romance grego'  reside nessa relação intertextual com obras do 

passado as quais não apenas são citadas e comentadas como também suas técnicas e 

procedimentos são reutilizados.  

A questão se torna mais complexa quando o hibridismo expressivo se conecta 

ao hibridismo cultural: as narrativas do 'romance grego' apresentam agentes em 

deslocamentos geográficos, atravessando ordenamentos sociais e culturas as mais 

diversas, sobrepondo referentes de diferentes historicidades. Não é por acaso que 

chegou até nós uma ínfima parte dessa produção escritural heterogênea e exploratória: 

apenas 5 narrativas completas e alguns fragmentos (REARDON & MORGAN 2008).  

Entre as narrativas restantes destaca-se As Etiópicas, de Heliodoro 

(FEUILLTRE 1966, WINKLER 1982, FUTRE PINHEIRO 1987, BARTSCH 1989, 

HUNTER 1998). A posição extraordinária de As Etiópicas inicialmente diz respeito à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 No Brasil o único estudo mais abrangente sobre o tema é BRANDÃO 2005. 
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amplitude de sua composição, que só se compara a Homero2.  Nesse aspecto, revela 

as ambições da obra que, tomando as dimensões de Homero como parâmetro, 

estabelece relações com toda a produção grega antiga, já que Homero é o arquitexto 

dessa produção: se em Homero encontramos todos, como Platão afirmava, um projeto 

que compete com Homero efetiva vínculos com a tradição toda 3.  

Por isso, a crítica contemporânea pode observar a contradição entre a 

designação (romance grego) e a organização da obra: Em As Etiópicas é grande a 

frequência de passagens que não somente se valem de termos relacionados ao teatro, 

como também cenas que se organizam a partir de técnicas da dramaturgia grega na 

tensão e/ou justaposição entre relatar e mostrar (WALDEN 1984,AGAPITOS 1998, 

BARTSCH 1989, COURAUD-LALANNE 1998, DWORACKI 1996, LAPLACE  

2001, MARINO 1990, PAULSEN 1992).  

Nestes autores supracitados, o que se entende por 'marcas cênicas' do textos é 

a disposição do relato dentro de uma moldura cênica ou uma performance assistida: 

alguém executa alguma ação para alguém que a observa. Essa forma de organização 

dos eventos aproxima o texto inserido em uma tradição baseada na interação 

leitor/obra de uma situação recepcional performer/audiência, que presidia a 

textualidade das obras de Homero, dos dramaturgos gregos e de Platão, pelo menos 

(NAGY 1996, MOTA 2009, MOTA 2013).   

Dessa maneira, As Etiópicas, no século III de nossa era reprocessa a tradição 

performativa registrada nos textos clássicos e a redefine a partir de toda uma erudição 

letrada, erudita. Neste reprocessamento, no entanto, neste experimento ficcional, não 

temos a superação de um modelo de textualidade por outro: antes, o que se pode 

observar pela tradição seguinte que a recebeu - no caso Shakespeare, entre outros4- é 

que a dramaturgia da presença, da performance assistida presente nos textos gregos 

clássicos é analisada e tomada como ponto de partida para ampliações e novas 

possibilidades. Tanto que a crítica contemporânea, além de aproximar a narrativa de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Para se ter uma aproximação dessa amplitude, basta perceber que das 828 páginas  
dedicadas a reunir fragmentos e obras restantes dos 'romances gregos', As Etiópicas 
ocupa  240 páginas (REARDON  & MORGAN 2008: 349-588). Ou seja, As Etiópicas 
representa aproximadamente 30% do total de textos restantes do 'romance grego'.  
3 Em A República 606e - 607a, Platão qualifica Homero como  "o maior dos poetas e 
o primeiro dos Tragediógrafos."  
4 GESNER 1982, STAGMAN 2010.  
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As Etiópicas do teatro, também a correlaciona a técnicas cinematográficas 

(WINKLER  2000-2001,TELÒ 2011).  

Assim, o campo interartístico, híbrido, intergênero de As Etiópicas de fato 

revela uma busca dos limites e possibilidades da tradição reinventada a partir de seus 

suportes performativos. A organização audiovisual das cenas acarreta o primado de 

uma experiência cenicamente orientada, que é diversificada no texto da obra, a qual, 

ao fim, transparece como o registro não apenas de procedimentos, e sim de um saber, 

de uma reflexão sobre essa prática intensa de configurar efeitos por um estudo do 

repertório. 

Para se compreender o impacto desse know-how presente em As Etiópicas, 

basta entender que em um momento posterior da transmissão, circulação e recepção 

da tradição grego-latina, durante o período elisabetano, as novidades do fim da 

carreira de Shakespeare têm direta relação com a leitura das narrativas restantes do 

'romance grego'. Daí se compreende a dificuldade em classificar as obras últimas de 

Shakespeare ( Péricles, Cimbelino, Conto de Inverno e A tempesdade) , chamadas 

algumas vezes de Peças-romance, pois elas integram elementos de  diversos gêneros 

(comédia e de tragédia) enfatizam imagens e referências  arcaicas como magia e 

fantasia, e revelam maior relevância de sound design em sua realização5.  

Desse modo,  a ação shakesperiana se compreende dentro de um contexto de 

dramaturgias em contato e mútua iluminação, pois, ao se esclarecer  a situação de 

Shakespeare leitor de As Etiópicas, podemos enfim defender algo pouco comentado 

na discussão de escritas cênicas: a produtividade da intertextualidade na dinaminação 

de repertórios (MOTA 2013a).  As peças-romance de Shakespeare revitalizam o gesto 

de Heliodoro de responder à complexidade e heterogeneidade do evento cênico com 

uma organização textual que explora tensões e acumulações audiovisuais e temáticas.  

Nesse sentido, Shakespeare renova sua dramaturgia a partir do estudo e 

análise do texto de As Etiópicas produzindo novas obras, do mesmo modo que 

Heliodoro elabora As Etiópicas a partir do estudo e análise da tradição precedente. A 

estreita colaboração entre dramaturgia, análise textual e repertório aqui é realizada em 

produtos estéticos que são eles mesmos a explicitação de modos de intervenção na 

tradição. Em outras palavras, tanto as peças-romance de Shakespeare quanto As 

Etiópicas de Heliodoro podem ser entendidas como ficções exploratórias das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 COBB 2010, LINDLEY 2009, LINDLEY 2005.  
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potencialidades dramatúrgicas do repertório. São escritas dramatúrgicas e, ao mesmo 

tempo, estudos de dramaturgia. Shakespeare e Heliodoro compartilham em suas obras 

esta hermeutização estética que reúne em uma mesma realização  organização textual 

de procedimentos expressivos e  seleção e daí conhecimento de obras do repertório. É 

obra estudada gerando mais obras. 

Sendo assim, o estudo de uma dramaturgia impulsionadora de dramaturgias 

com a de Heliodoro proporciona a possibilidade de se colocar em discussão formas de 

construção da História do teatro, práticas de análise de textos cênicos e 

sobrevalorizações de opções estéticas.  Em todo caso está o debate sobre os modos de 

produção de conhecimento em Artes Cênicas, sobre como dentro de currículos na 

graduação e na pós-graduação são efetuados ou não  links entre o conhecimento e 

transformação de repertórios.  

No caso deste projeto de pesquisa, a proposição de um diálogo entre a 

organização textual de As Etiópicas, mediado pela bibliografia específica e dos 

estudos filológicos, procura atualizar o gesto de Heliodoro na elaboração de roteiros 

audiovisuais a partir da análise e estudo detido da obra em questão.   

'Audiocenas' é um conceito por mim cunhado para tenta dialogar com as 

recentes contribuições dos Sound Studies não apenas para qualificar produções 

identificadas como Sound Art (MOTA 2013).  Sua materialização mais típica reside 

na elaboração roteiros que registram a disposição de pessoas e coisas em um dado 

espaço imediato. As relações entre pessoas, coisas e este dado espaço imeditado são 

geradas ou impulsionadas a partir de sons pré-gravados combinados com sons 

produzidos in loco. A seleção desses sons disparadores  passa pela exegese de um 

texto do repertório que é decomposto em suas marcas aurais. Estas marcas aurais e 

o(s) (pre)texto(s) analisados são reorganizados em roteiros ou escrita dramatúrgica de 

sequências. Como tais roteiros são flexíveis, reajustáveis às condições de sua 

realização, é possível realizar mais de um roteiro para um mesmo material escolhido 

para análise. 

De forma que o produto final desta pesquisa é uma monografia que contemple 

tanto uma metodologia de análise de textos clássicos quanto uma metodologia de 

produção destes roteiros. Dada a reiteração de atos durante os atos de exegese textual 

e (re)elaboração de roteiros, tais metodologias vinculadas são efetivadas e testadas.  
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OBJETIVOS E METAS A SEREM ALCANÇADOS 

Objetivo Geral: 

-  A partir da análise detida da textualidade de As Etiópicas, produzer roteiros 

audivisuais dentro de uma sistemática de registro de processo criativo, como forma de 

subsidiar futuros empreendimentos assemelhados; 

Objetivos Específicos: 

- Desenvolver uma sistemática de registro abrangente de processos 

dramatúrgicos sonoramente orientados; 

- desenvolver, a partir dos registros de exegese de As Etiópicas, uma 

metodologia de análise textual que leve em consideração a reperformance das obras 

organizadas a partir de marcas performativas; 

 

MÉTODO 

1- pesquisa bibliográfica; 

2- análise textual a partir de ferramentas da filologia (edições críticas, 

comentários, dicionários,comparação entre traduções); 

3-  Registro das discussões textuais por meio de blog; 

4- Produção de Sketchbooks virtuais/online com arquivos sonoros e sua 

análise registrada em hipertexto (textos, sons e vídeos) para acompanhamentos das 

proposições de audiocenas. 

5- Manipulação de dados e  produção e finalização de sequências sonoras em 

uma DAW (Digital Workstation). 

 

MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTÁGIO NO EXTERIOR 

Como se pode ver pelo meu currículo lattes tenho participado regularmente de 

eventos internacionais, seja com comunicações, seja organizando seminários. Além 

disso ministrei aulas na Florida State University por dois períodos. O diferencial 

agora é poder me dedicar por um tempo mais extenso ao meu projeto de pesquisa com 

diálogo direto com uma das maiores especialistas internacionais em As Etiópicas, a 

professora Marília Futre Pinheiro e em uma instituição que integra Estudos Teatrais e 

Estudos Filológicos em um mesmo espaço. Além disso, nesta instituição em que a 

profa. Marília Futre Pinheiro trabalha, devido a sua expertise, há seminários e 

pesquisas regulares sobre o ' romance grego', o que efetiva um ambiente mais que 

propício para troca de experiências e saberes sobre o tema. Além disso, estando em 
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Portugal, e há a possibilidade de troca com outros centros de pesquisa continentais 

relacionados ao 'Romance Grego', dado o fato de seminários regulares de pós-

graduação acontecerem, por exemplo, na Inglaterra,  Espanha, Alemanha e  Itália.  

Ou seja, a supervisão da professora Marília Futre Pinheiro, o ambiente 

intelectual e a infraestrutura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (UL), 

o diálogo interinstitucional continental são motivos e motivações para esta 

candidatura de estágio no exterior.  

 

PLANO DE ATIVIDADES 

Ação 1 - pesquisa bibliográfica: realizada na biblioteca da Faculdade de Letras  

da (UL)6.  Ênfase nos trabalhos de análise e intepretação textuais. 

Ação 2- participação em e proposição de seminários de pós-graduação sobre o 

tema da pesquisa na Faculdade de Letras da UL 

Ação 3- Elaboração dos roteiros audiovisuais 

Ação 4 - Reelaboração dos roteiros audiovisuais 

Ação 5- Apresentação de algumas das audiocenas em na UL, no XX 

congresso da SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos) a ser realizado em 

Julho de 2015, em Ouro Preto e no V ICAN ( International Conference on the Ancient 

Novel), também em  agosto 2015 em Huston7.  

Ação 6- Produção de dois artigos para revistas especializadas apresentando as 

discussões e propostas metodológicas desta pesquisa. 

Ação 7- Plataforma online com os dados da pesquisa.  

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Os cursos de artes (artes do espetáculo), licenciatura e pós-graduação, são inseridos 
nesta faculdade. v. www.fl.ul.pt.  
7 Link SBEC: www.classica.org.br;  Link ICAN: www.ancientnarrative.com.  Sobre a 
expansão do ICAN, v. SCHMELING 2012. A profa. Marília Futre Pinheiro foi a 
organizadora do IV ICAN que aconteceu em Lisboa em 2008, no qual eu apresentei o 
paper MOTA 2013a. Link: www.ican2008.ul.pt. 
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Etapa 

/Mês 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set 

1 X X X X         

2 X X X X         

3   X X X X X      

4   X X X X X X     

5         X X X  

6         X X X X 

7 X X X X X X X X X X X X 
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