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JUSTIFICATIVA 
 

Como já diria Chicó: não sei, só sei que foi assim... 
 

Sinto-me sem sombra de dúvidas parte da porção de tradutores que traduz por amor à 

literatura. Amor ao momento do saltar dos olhos na primeira frase do livro, amor ao silêncio 

que me envolve e passa a palavra à voz da arte, amor pela energia cintilante que sai do papel e 

me invade devagarinho primeiro pelos dedos, depois pelas palmas das mãos, braços, tronco e 

logo pelo corpo inteiro. Depois de já me tomada por completa, me anestesia. Parece que cura 

a vida - ou que a tempera. Não sei. Só sei que é assim, como diria Chicó. Desde muito cedo, 

sabia que o Auto da Compadecida me convidara para algo, mas não conseguia codificar sua 

mensagem. Para quê Suassuna me convida? O que é que João Grilo quer tanto me dizer? Há 

quem diga que é arrogância, há quem diga que é muita pretensão. Mas há também quem diga 

que um pouco de ingenuidade é preciso na vida.  

 

Pois bem, eis que Auto da Compadecida me escolheu. Como me escolheu também não 

sei. Sei apenas que por muito tempo ele me encarou com olhar apertado. Procurava um novo 

livro para ler na estante e lá estava ele brilhando intenso. E veja que minha edição é singela. 

Branca e preta, pequena, de bolso. Pois mesmo assim brilhava. Não sei se foram meus olhos 

ou se foi o Auto, só sei que foi assim. 

 

 Então estava decidido. Preciso traduzi-lo. Eu, como boa aquariana, fantasiei ter sido 

encarregada de uma função delicada e apaixonante: hastear a bandeira da cultura popular 

brasileira. Esta ode à cultura popular brasileira representa um convite ao conhecimento de nós 

mesmos enquanto brasileiros. A homenagem à nossa legítima e genuína cultura popular é a 

minha maneira de conectar-me com o nosso passado histórico e de entender-me como 

brasileira de sobrenome europeu e família nascida e crescida no sertão nordestino. Pois, quem 

somos nós se não o resultado de séculos de colonização, guerras civis, escravidão e 

miscigenação? Quem somos nós, se não a mistura de tudo isso num belo terreno de natureza 

paradisíaca? Através da longa gestação deste presente trabalho, pude realizar que o âmago da 

tradução – mesmo que inconscientemente – reverbera política, ética, cultura. Aqui busquei 

imprimir estes âmbitos extratextuais, porém essenciais à tradução.  
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Pois bem, assim que comecei a traduzir, eis que minhas certezas começaram a titubear 

(pouco depois houve o desmoronamento completo). Pensava conhecer a obra. Sabia 

passagens de cor e salteado. Mesmo assim, me faltava delicadeza. Me faltava lupa e binóculo. 

Precisei olhar de perto, bem de pertinho, e então de longe, bem de longinho. Foi aí que me 

peguei num bonito momento. Tentei pisar nas pegadas de Suassuna, encaixar meus pés nas 

marcas dos dele e rumar o mesmo norte. Momento este que culminou numa memorável 

viagem à sua terra (Taperoá, no sertão paraibano), onde conheci seu filho, Manuel Dantas 

Suassuna, sua casa e fazenda. Me banhei do mesmo sol quente e esturricante que Chicó e João 

Grilo, espetei os dedos nos hostis espinhos da macambira, conheci os tão citados xique-xique 

e mandacaru e devorei pela primeira vez a fantasia dos folhetos de literatura de cordel que 

muito inspiraram Ariano. A tradução me levou a um mundo paralelo. Um mundo que pensava 

conhecer, mas que ineditamente me revelou dimensões do texto que não conseguia enxergar 

pela crítica nem pela leitura apenas. Linha por linha, estrada por estrada, fui redescobrindo 

aquele universo, agora com um olhar menos tiete e mais minucioso, curioso, médico. Foi 

assim que a tradução me ensinou que ela é nada mais que intimidade e delicadeza com a vida. 

E assim fomos indo... eu e o Auto da Compadecida, eu e Ariano Suassuna, eu e o Nordeste 

brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho analisa a tradução para o francês da peça Auto da Compadecida 

do dramaturgo, poeta e romancista paraibano Ariano Suassuna, através sobretudo da 

concepção de Antoine Berman sobre ética da tradução. Esta tradução foi elaborada por mim e 

constitui um dos requisitos obrigatórios para a obtenção do diploma de graduação do curso de 

Letras Tradução Francês da Universidade de Brasília. Este trabalho configura-se inicialmente 

pela análise da obra e do contexto histórico-literário na qual se inclui e pela análise de sua 

respectiva tradução e problemáticas tradutórias. Esta ordem deve-se à indispensabilidade de 

compreender primeiramente o texto original antes da análise de sua tradução – tal como 

procede o tradutor em seu ofício.  

 

Portanto, este trabalho divide-se em duas grandes partes: Projeto de Escritura (no qual 

há a introdução à obra, ao autor, ao gênero do Auto da Compadecida e ao movimento artístico 

a que pertence) e Projeto de Tradução (no qual consta o direcionamento teórico da respectiva 

tradução, o desenvolvimento das problemáticas tradutórias e a proposta de tradução para o 

solucionamento das mesmas).  

 

O referencial teórico deste trabalho é primordialmente baseado no conceito de Antoine 

Berman de ética da tradução e nas perspectivas de Walter Benjamin sobre a tarefa do tradutor. 

Portanto, é à luz destas ideias, que a proposta de tradução de elementos restritos ao português 

brasileiro do nordeste do Brasil foi elaborada. Estes elementos autóctones – logo, inexistentes 

no sistema linguístico francês –  tais como o nome próprio João Grilo, a expressão nordestina 

cabra e o vocábulo sertanejo configuram os maiores desafios da presente tradução, e por isso, 

são temas de análises especiais nestes presentes escritos.   
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METODOLOGIA 

 
 

O nascimento do presente trabalho deu-se através da seguinte metodologia: 

Primeiramente, repetidas leituras do texto original foram feitas e em seguida houve a criação 

da tradução de Auto da Compadecida. Simultaneamente à tradução, ocorreu a escrita do 

Diário do Tradutor. Nele, constam impressões pessoais, reflexões, dúvidas, crises existenciais 

e tudo o que envolve o processo de criação de uma tradução literária. O Diário do Tradutor é 

um documento pessoal e é dele que originaram-se todos os tópicos abordados a seguir, pois 

ali foram registrados de prontidão os principais problemas tradutórios e linguísticos de Auto 

da Compadecida. Paralelo à tradução e em decorrência do Diário do Tradutor, foram 

elaborados 8 (oito) quadros de análise de todo e qualquer impasse ou característica relevante à 

presente tradução. Tais quadros de análise são os seguintes: Quadro 1: Tradução, versão 1, 2, 

3 e Comentários, Quadro 2: Nomes Próprios, Quadro 3: Religiosidade, Quadro 4: Título 

(Auto da Compadecida), Quadro 5: Idiomatismos, Quadro 6: Termos regionais, Quadro 7: 

Cabra, Quadro 8: Do diabo e Quadro 9: Ocorrências cabra. O Quadro 1 é constituído 

especialmente do espelhamento do texto original e das versões de sua referida tradução. Por 

meio deste espelhamento, é possível examinar o continuum de conversões (tal como 

Benjamin caracteriza a tradução1) de que se constitui a tradução e principalmente o processo 

de elaboração e aperfeiçoamento da tradução de Auto da Compadecida. Este continuum de 

conversões é de grande importância ao tradutor e à própria análise da tradução, pois é por 

meio dele que ilustra-se a essência do traduzir: o movimento transformador e transcriador de 

uma língua a outra. É através deste processo gradual de elaboração de tradução que notamos o 

que essencialmente ocorreu na passagem do português para o francês. Por isso, é de 

fundamental importância a elaboração deste espelhamento em forma de quadro de análise. 

Por meio também dos demais quadros de análise, foi possível identificar e examinar 

isoladamente características linguísticas e extra-linguísticas de cada problema tradutório 

ocorrido, tais como orações aparentemente intraduzíveis (como estou achando até bom ou 

comigo era na mentira) e impasses oriundos da autoctocidade vocabular do texto suassinano 

(cabra, filho de chocadeira, cangaceiro, sertanejo, entre outros). Pela análise isolada de cada 

impasse tradutório, foi possível observar em funcionamento as perspectivas benjaminianas 

sobre a tarefa do tradutor e ética da tradução de Berman, tal como perceberemos no decorrer 

deste trabalho. Por fim, e em decorrência dos quadros de análise e do Diário do Tradutor, o 

                                                        
1 Walter Benjamin em A tarefa do tradutor (2011) 
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presente artigo foi elaborado tendo como diretrizes os temas de maior relevância no momento 

da tradução de de Auto da Compadecida, sua respectiva análise e o Movimento Armorial em 

que se insere. 
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I. PROJETO DE ESCRITURA 
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I.1.Minibiografia de Ariano Suassuna em cordel 

 
Em homenagem à Ariano Suassuna, que propunha o diálogo entre a cultura popular e 

a erudita, apresento-lhes a biografia de Ariano em forma de cordel. 

 

 
FIGURA 1: Capa do cordel D. ARIANO SUASSUNA, senhor das iluminogravuras 

 
 

Fonte: Projeto PARAÍBA, SIM SENHOR! 

 

 

D. Ariano Suassuna, o senhor das iluminogravuras 

 
01. Do PROJETO PARAÍBA  

SIM SENHOR! Mais uma tela  

De onde pula um Pau d’arco 

Cheio de flor amarela,  

Uns galhos de xiquexique,  

Um curral de pau a pique 

Um mourão, uma cancela 

 

02. Um casarão alpendrado  

Com um terrerão na frente,  

Uma estrada sinuosa  

Cheia de rastros de gente,  

Um rio de calha rasa  

Passando perto da casa 

Com poças d’água somente  

 

03. No terreiro um bode velho 

Ainda cheio de dengo 

Namorando a cabra preta  

Do chocalho blengo, blengo,  

Dois bois de canga e um carro.  

Uma panela de barro,  

Um alguidar e um quengo.  
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04. Um jumento batucando 

Com a “peia” na barriga,  

Uma galinha almoçando  

Gogo da terra e formiga,  

Seus pintinhos e por instinto,  

Evitando Pega-pinto,  

Gavião e pé de Urtiga 

 

05. Pela porta aberta vê-se  

Armadores na parede 

Com uma tralha danada 

Onde reparando vêde 

Sela, manta, cia e brida,  

Uma corona encardida,  

Um chocalho e uma rede.  

 

06. Uma cabaça pequena 

De levar água pra roça,  

Uma mesa bem fornida 

Onde se janta e se almoça  

E se conversa besteira,  

Um cocho de Aroeira 

Talhado em madeira grossa.  

 

07. Um oratório de cedro 

Com vidro deixando ver  

O Nazareno na cruz 

E Maria a padecer 

Com o coração partido 

Olhando o Filho querido 

Sofrendo sem merecer.  

 

08. O quadro ainda apresenta 

A moldura dum espelho, 

Uma cangalha num canto,  

Uma chibata e um relho 

E no serrote defronte 

Nos braços do horizonte 

Um sol redondo e vermelho 

 

09. Nesse quadro em movimento 

Dentro dele se situa 

Uma série de arbustos 

De galhada seminua 

Pela ardência do verão  

Chegam anos, anos vão 

A paisagem continua... 

 

10. Com a música ambiente 

Feita de pássaros cantando,  

Uma ovelhinha balindo,  

Um galo cacarejando,  

Um Ferreiro retinindo 

E de bem distante vindo 

A voz de alguém aboiando 

 

11. Dentro desse belo quadro 

Um cavaleiro opulento 

De terno branco de linho 

E de olhar cismarento;  

Nessas imagens contidas  

Com as histórias ouvidas 

Alça voo em pensamento.  

 

12. O Cavaleiro de branco 

Dessa tela imaginada 

Nasceu na praia e depois 

Veio à Fazenda Malhada 

Da Onça, no Cariri 

A vida romanceada 

 

13. Se estes versos tivessem  

Linear cronologia 

Mil novecentos e vinte 

E sete iniciaria 

A vida de ARIANO,  

De lá pra cá ano a ano 

Na sequência se veria:  

 

14.Que no dia 16 

Do ano acima citado 

ARIANO SUASSUNA 

Veio ao mundo no chamado 

Palácio da Redenção  

Porque o seu pai então  

Governava o nosso Estado 

 

15.Em 27 e em Junho,  

Este, o mês, aquele, o ano,  

Chegou para morar conosco  

Um novo paraibano 

No berço da Capital 

E na Pia Batismal 

Veio chamar-se ARIANO 

 

16.Seu pai então governada  

A Parahyba do Norte 

Em nome dos Suassuna 

Família de gente forte 

Mas logo cedo a inveja 
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Mira seu peito e alveja 

Com a lanceta da morte 

 

17.ARIANO SUASSUNA 

Nasceu príncipe, por razão,  

De seu pai ser Presidente 

Da Parahyba (nação da flor do 

mandacaru)  

Por isso ele nasceu no  

Palácio da Redenção 

 

 

18.Filho de JOÃO URBANO 

PESSOA DE VASCONCELOS  

SUASSUNA e RITA DE  

CÁSSIA DANTAS, os anelos do 

vetusto clã VILLAR 

Nomes que vamos achar  

Por eleições, fóruns, prelos.  

 

19.O caldeirão da política 

Paraibana de então  

Fervia a mais de 100 graus  

Vivendo a revolução  

Que DANTAS estimulou 

Com o tiro que desenfechou 

Na PESSOA de JOÃO.  

 

20.JOÃO DANTAS, o “matante” 

JOÃO PESSOA, o “morrente” 

Um morreu logo e o outro 

O seguiu incontinente,  

Logo mais JOÃO URBANO,  

Genitor de ARIANO  

Deu com Caetana à frente  

 

21.CAETANA, no interior 

Nome que se dá a morte,  

Aquela de roupa preta 

Foice a mão e braço forte,  

Voz rouca, rosto amarelo 

Que quando desce o cutelo  

Não tem cristão que suporte 

 

22.Em 30 a nossa política 

Era a corte de facão 

Em vez de caneta os homens  

Tinham revólveres à mão,  

A tribuna era o fuzil  

Achavam justo o Brasil  

Ver irmão matando irmão  

 

23.Foi por resultado desse  

Mar de imbecilidade 

Que os 3 Joãos morreram  

Sem haver necessidade 

E ARIANO, o menino,  

Com 3 anos, pequenino,  

Mergulhou na orfandade.  

 

24.João Pessoa caiu 

Na confeitaria Glória 

Ferido por João Dantas  

Cuja atitude simplória 

Fez que sua prima Rita  

Sofresse grande desdita 

Sem ter culpa na história 

 

25.É que João Suassuna  

O seu esposo adorado 

Por conta dessas questões  

E já sendo Deputado  

A mandado de um rival  

Na Capital Federal  

Foi a tiros vitimado 

 

26.Terra de somenos lei 

Nasceu assim, assim vai,  

Com disparos a tocaia,  

Chuva escassa que não cai,  

Crimes e verões severos 

Foi num desses entreveros 

Que assassinaram seu pai 

 

27.RITA, mãe de ARIANO 

Ficou triste a lamentar 

A ausência do esposo 

Que partiu pra não voltar; 

Fora a mágoa que ficou 

Ele ainda lhe deixou 

Nove filhos pra criar.  

 

28.A prole era numerosa, 

Contem nos dedos: João 

Saulo, Lucas, Selma, Marcos 

Só aí 5 já vão 

Faltando a quadra bacana 

De Selma, Magda, Germana 

ARIANO outro varão 
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29.32 encontrou RITA 

com toda essa filharada,  

viúva e por inimigos 

dos quatro lados cercada 

e sem deixar pra depois 

a Seca de 32 

instalou-se desalmada 

 

30.Acossada pelo sol 

E pela dor da saudade 

Bravamente aproveitou 

Essa oportunidade 

Para mostrar toda gana 

Da mulher paraibana 

Frente à adversidade 

 

31.(Este modo de falar, 

Mulher macho, sim senhor! 

É de mau gosto por que  

Mulher é essência, é flor,  

No caso de D.RITA 

Mulher é força inaudita  

E prova extrema de amor.)  

 

32.Pois enquanto ela vivia 

Numa fuga permanente 

Fugindo dos inimigos 

E do solão inclemente 

A herança foi sumindo 

Por fim, não mais prescindindo 

Da proteção de parente 

 

33.Sua mãe saiu de Souza  

Deixando as duas Fazendas 

Acahuan e Saco que  

Estavam magras nas rendas,  

Veio a Taperoá 

Porque seus parentes cá  

Garantiam boas prendas 

 

34. Por isso os primeiros anos 

Ariano viveu na  

Cidade do Cariri 

Chamada Taperoá 

E na Fazenda Malhada  

Da Onça, por ele amada,  

Tanto que volta por lá.  

 

35. Mesmo com toda essa saga 

de dor e de sofrimento  

Sua mãe não descuidou  

Nem sequer por um momento 

De educar os guris 

Com Alice e com Diniz 

Professores de talento.  

 

36. Quem dar as primeiras letras 

Dar água para beber 

Dar roupa para vestir 

Dar o pão para comer 

Faz da tristeza alegria 

Música a noite sombria 

Com as canções do saber 

 

37. O pai que quiser deixar 

Bens para o filho criança  

Não deixe castelos, ouro,  

Cimitarra, elmo ou lança 

Deixe as pratas do saber 

Para quando ele crescer  

Multiplicar essa herança 

 

38. Os professores Alice 

Dias e Emídio Diniz 

Revezavam-se ensinando 

A gurizada feliz; 

Da turma de mana e mano 

O garotinho ARIANO  

Era o melhor aprendiz  

 

39. O que lhe era explicado 

Não demorava entender  

Mas perguntava bastante  

Antes de compreender;  

Não é descoberta nova 

Quem compara tira a prova,  

Quem pergunta quer saber.  

 

40. Foi de 6 para 7 anos  

que o futuro escritor 

ouviu os primeiros versos  

Da boca de cantador,  

Escutou o som da prima 

E o chamado da rima 

Com seu jeito sedutor.  

 

41. Encantou-se com a graça 

Do poeta violeiro  

Cantando as coisas da terra,  

As saudades do vaqueiro,  
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As histórias de trancoso, 

Do pavão misterioso,  

Do velho Boi Mandigueiro... 

 

[...] 

 

47. Cantavam histórias de amor,  

de sofrimento e de paixão  

Aonde o pai rigoroso 

E duro de coração  

Negava a filha ao rapaz;  

Deus vencendo Satanás, 

Mouro enfrentando cristão 

 

48. ARIANO mergulhava  

No mundo de fantasia 

Dos “romances” envolventes:  

COCO VERDE E MELANCIA  

O HERÓI JOÃO DE CALAIS,  

OS AMORES DE JOSÉ  

E A TRAIÇÃO DE MARIA.  

 

49. Nos “romances” versejados 

Viu as xilogravuras  

Incipientes desenhos 

Que nas linhas inseguras 

Davam ideia das histórias,  

Retirou dessas memórias,  

As ILUMINOGRAVURAS.  

 

50. É que ARIANO além  

da poesia existente  

na alma também portava  

no sangue o dom permanente 

de sentir sombras e cores  

“Doença” que aos pintores 

ataca frequentemente.  

 

51. O ano 42  

Vai encontrar ARIANO  

No Recife e internado 

No Colégio Americano 

Batista e já homem feito,  

Começa a fazer Direito.  

(46 era o ano)  

 

52. Na famosa Faculdade  

Estava no ponto certo 

De encontrar gente como  

O jovem Carlos Alberto 

Que adorava ter junto 

A pintura por assunto 

E a música erudita por perto.  

 

53. Enturmou-se com um grupo  

de gente espirituosa 

como Hemílio Borda Filho 

e Ivan Neves Pedrosa,  

Salustiano e Joel  

Pontes, Carlos e Maciel 

E Lourenço F. Barbosa 

 

54. Junto ao José Laurênio 

de Melo e Galba Pragana  

Ajudou a fundar o TEP  

Na terra pernambucana  

(Teatro do Estudante)  

Com o concurso importante  

De Rachel Canen e Ana.  

 

55. Eis a seara ideal  

Para plantar a semente  

Do teatrólogo maior 

Que existe no presente,  

Ícone, palavra surrada,  

Mas pra este camarada 

Se aplica divinamente.  

 

56. Não cabe neste folheto 

e nem eu tenho o valor 

para mostrar a metade 

da obra deste senhor 

Teatrólogo, sonetista,  

Iluminogravurista,  

Cordelista e escritor.  

 

57. Su’arte VESTIU DE SOL 

a palavra ARMORIAL  

Deu vida a’OS HOMENS DE BARRO 

Com um sopro divinal  

Provando ter muito treino 

Mostrou d’A PEDRA DO REINO 

O segredo principal.  

 

58. Pelos dedos sensíveis 

CANTAM HARPAS DE SIÃO,  

Mamulengos representam  

TORTURAS DE UM CORAÇÃO  

Chega de chofre e ataca 

Mostrando a’O HOMEM DA VACA 
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O quanto vale o milhão  

 

59. Fez o AUTO DE JOÃO  

DA CRUZ bastante engenhoso,  

A sua “pena” inventiva 

Deixou para o nosso gozo 

O RICO AVARENTO nu,  

O SANTO E A PORCA e o  

CASAMENTO SUSPEITOSO.  

 

60. Mas se ARIANO não  

Tivesse escrito na vida  

Nada mais do que o seu  

AUTO DA COMPADECIDA 

Isto daria de sobra 

Para que a sua obra 

Ficasse reconhecida.  

 

61. ARIANO é patrimônio  

do nosso país que tem  

o hábito de não tratar  

os seus filhos muito bem,  

Gênio vivo é desprezado  

Pra ser homenageado 

No dia que a morte vem.  

 

62. Se posso fazer bem pouco 

o pouco que posso faço  

por isto pra ARIANO  

Abro este pequeno espaço  

Aonde rendo ao seu vulto,  

O meu aplauso, o meu culto,  

Meu apreço e meu abraço.  

 

 

 

 
    Manuel Monteiro

 

 

 

 

 

I.2 Minibiografia de Ariano Suassuna em prosa 
 

Muito embora o cordel acima já tenha dito tudo o que aqui me cabe contar, corro o 

risco de falar de maneira bem menos bonita, porém mais objetiva e sucinta da vida de Ariano 

Suassuna, ou como já dizia a grande estudiosa de Ariano Suassuana, a Profa. Idelette Muzart, 

do “decifrador de brasilidades”2.  

 

Ariano Vilar Suassuna nasce na antiga Cidade da Paraíba - hoje nomeada João Pessoa 

- nas dependências do Palácio da Redenção (sede do Executivo paraibano) em 16 de junho de 

1927. Seu pai, João Suassuna, era o vigente governador do estado da Paraíba, e por motivos 

de conflitos políticos, foi assassinado em meio à Revolução de 1930. Pouco depois, em 1933, 

a família de Ariano muda-se para o interior do estado, para a região sertaneja do Cariri na 

cidade de Taperoá. É neste ambiente provinciano de clima hostil que Ariano tem seu primeiro 

contato com a arte. Ariano nos conta – em diversas de suas aulas espetáculo3- que foi quando 

                                                        
2Como sustenta a Profa. Idelette Muzart, em sua obra: Em demanda da poética popular: Ariano Suassuna e o 

Movimento Armorial, Campinas, Editora da Unicamp, 1999. 
3Ariano Suassuna viajava o Brasil para dar aulas espetáculo. Nelas, Ariano discorria sobre fundamentos de 

estética, cultura popular e literatura. As aulas espetáculo do dramaturgo contavam ainda com apresentações de 

sua equipe artística de bailarinos e sanfoneiros. 
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menino que começara sua fascinação pela arte. Conta-nos que o momento em que chegava da 

escola, hora em que realmente poderia se dedicar aos seus livros extracurriculares, era o auge 

de seu dia. Foi em Taperoá que Ariano assistiu pela primeira vez a um espetáculo de circo – 

paixão que se mostra por demais presente em sua obra e que foi abertamente declarada por 

Ariano. É em Taperoá que Ariano assiste pela primeira vez a uma peça de mamulengos e um 

desafio de viola, cujos caráteres de “improvisação” são também marca de identidade da 

produção artística de Ariano Suassuna.  

 

Em 1942, Ariano passa a viver em Recife, onde estuda Direito na Faculdade de 

Direito de Recife e onde conhece Hemílio Borba Filho, e junto a ele, funda o Teatro do 

Estudante de Pernambuco (TEP).  É em meio ao TEP, que escreve sua primeira peça de 

teatro, Uma Mulher Vestida de Sol (1947).  Em 1956, abandona o direito por completo, pois 

como já dizia o mesmo, “não servia para advogado” 4. Logo, Ariano começa a lecionar 

estética na Universidade Federal de Pernambuco, onde muitas de suas peças são produzidas 

em virtude do ambiente artístico-intelectual propício. Em 1970, lança oficialmente o que é 

tido por ele e por seus principais biógrafos, como auge de seu projeto cultural: o Movimento 

Armorial.  

 

Após uma vasta trajetória de defesa da cultura popular brasileira pela arte, Ariano 

encontra-se com o “único mal irremediável” 5  em 23 de julho em 2014 aos 87 anos de 

percurso em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na cidade do Recife, onde 

residia.   

                                                        
4 Em sua aula espetáculo Arte como missão. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yR-

aNEQduZw>. Acesso em 10/12/2015.  
5“Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho 

destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, 

porque tudo o que é vivo, morre.”  (SUASSUNA em Auto da Compadecida, pág. 77) 

https://www.youtube.com/watch?v=yR-aNEQduZw
https://www.youtube.com/watch?v=yR-aNEQduZw
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I.3. Do Movimento Armorial 
 

FIGURA 2: Arte sobre o Movimento Armorial 

 

 
Fonte: Desconhecida 

 

 

É em plena ditadura militar, ao cabo da década de 1960, que Ariano Suassuna, já 

escritor veterano do teatro, assume a direção do Departamento de Extensão Cultural da 

Universidade de Pernambuco – onde concomitante leciona Estética –. É neste ambiente 

intelectual que encabeça o ápice de seu projeto cultural: o Movimento Armorial. Este 

movimento prima pela criação de uma arte erudita brasileira a partir de manifestações da 

cultura popular. Tal como define Ariano no Jornal da Semana em 1975: 

“A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligaçaõ 

com o espírito mágico dos “folhetos” do Romanceiro Popular do Nordeste 

(Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano que acompanha os 

seus “cantares” e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o 

espírito e a forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro 

relacionados (Jornal da Semana, Recife, 20 de maio de 1975).” 

 

Ariano Suassuna militava em favor da cultura popular brasileira e fortemente contra a 

massificação da indústria cultural. Logo, o gérmen do Movimento Armorial repousa 

exatamente sobre esta valorização da nossa cultura nordestina.  
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“O Movimento situa-se em um panorama regional e espacial específico, o Nordeste, 

traço marcante e afirmador da “nordestinidade” e brasilidade dos artistas 

“armoriais”, com diversas formações, que naõ adotam uma dimensaõ sociológica 

em suas obras, mas poética e pessoal. Esse posicionamento naõ significa que os 

armorialistas estavam despreocupados com as questões sociais, porém o foco naõ é 

o de uma arte politicamente engajada, mas o ser e o estar no mundo do homem 

representado de forma emblemática e altamente simbólica, por meio das 

reminiscências do seu universo sertanejo e rural. É interessante observar que muitos 

dos armorialistas resistiram à imigraçaõ para o Sudeste do Brasil e permaneceram 

em suas cidades de origem. Assim, criaram uma relaçaõ orgânica, instintiva e 

apegada à terra, à regiaõ, ou seja, ao lugar onde se podem reconhecer a si mesmos e 

aos outros em diálogo constante com as vozes dissonantes sobre a própria identidade 

nordestina e brasileira.” (RAMALHO, 2008, p.27) 

 

A arte armorial, ao fundamentar-se sobre estas manifestações populares, dialoga com 

a arte brasileira como um todo e com a arte enquanto desdobramento humano, perpassando a 

esfera regional e atingindo um patamar universal. Como explica CAMPOS:  

“Ariano Suassuna naõ limitou o mundo à visaõ do sertaõ nordestino, mas, através 

dessa visaõ de criador, fez do Sertaõ um palco gigantesco onde saõ representados, 

através dos seus personagens, os dramas da condiçaõ humana.” (CAMPOS, 1972, p. 

628). 

 

Oficialmente, a inauguração do Movimento Armorial ocorreu no dia 18 de outubro de 

1970 com uma exposição de diversas sortes de artes – gravura, escultura, pintura, tapeçaria, 

música, literatura – que imprimiam o conceito Armorial e com a apresentação do concerto 

Três séculos de música nordestina: do barroco ao armorial, realizado pela Orquestra de 

Câmara Armorial, formada por integrantes do Conservatório Pernambucano de Música. O 

Movimento Armorial contou com a colaboraçaõ de um grupo de artistas da regiaõ Nordeste, 

como Francisco Brennand, Raimundo Carrero, Gilvan Samico e com o apoio do 

Departamento de Extensaõ Cultural da Pró-Reitoria para assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Pernambuco, da Prefeitura do Recife e da Secretaria de Educaçaõ do 

Estado de Pernambuco6. 

 

O termo “armorial” escolhido por Ariano Suassuna para batizar seu movimento é 

relativo à arte do fazimento de brasões, isto é, à heráldica -  arte de formar e descrever brasões 

de armas, famílias e povos. Em se tratando sobretudo de Movimento Armorial, a heráldica 

resgata a tradição nordestina e enobrece os elementos populares que a compõem, 

reconhecendo e primando pela tradição, pelo que é genuinamente nordestino e tradicional. A 

heráldica, portanto, retraça as origens nobres e enobrece a tradição. Tal como discorre 

RAMOS: 

                                                        
6COIMBRA em seu artigo O Movimento Armorial reafirmando as raízes da cultura popular. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2007/resumos/R0259-1.pdf>. Acesso em 10/05/2016  

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2007/resumos/R0259-1.pdf
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“[...]originalmente substantivo (livro em que se registram os brasões da nobreza),o 

termo é usado pelo escritor para adjetivar (hoje a acepção como adjetivo jáfigura em 

dicionário da língua portuguesa), para qualificar a arte com a qualSuassuna sonhava 

para o Nordeste, inspirada nos “esmaltes da Heráldica”, mas da Heráldica ligada às 

“raízes” da cultura popular brasileira.” (RAMOS, 2008, p.77)  

 

A escolha do termo “armorial” deve-se, por conseguinte, à sua acepção popular e 

rizomática, isto é, refere-se às raízes de um povo, à sua identidade original. O termo remete à 

concepção de que o Movimento Armorial prima pela arte genuinamente nordestina, sem 

quaisquer influências da massificação cultural - contra a qual Ariano Suassuna militava. 

Ariano discorre sobre este aspecto popular do termo “armorial” em Movimento Armorial 

(1977): 

“A unidade nacional vem do Povo e a Heráldica popular brasileira      estápresente 

nele desde os ferros de marcar bois e os autos dos Guerreirosdo Sertão, até as 

bandeiras das Cavalhadas e as cores azuis e vermelhasdos Pastoris da Zona da Mata. 

Desde os estandartes de Maracatus eCaboclinhos, até as Escolas de Samba, as 

camisas e as bandeiras dosClubes de futebol do Recife ou do Rio”.  

(SUASSUNA,1977, p.41) 
 

Vejamos então o brasão do Movimento Armorial, onde notamos os elementos da cultura 

popular nordestina (tal como Bumba-meu-boi e os instrumentos musicais do repente), a 

bandeira do estado de Pernambuco, que ilustra a identidade original do viés nordestino ao 

qual o Movimento Armorial se refere e outras referências: 

 

 

  FIGURA 4: Brasão Movimento Armorial 

 

Fonte: Capa de O Movimento Armorial (1974) 

A literatura de cordel, o mamulengo, a xilogravura, os festejos populares e a música 

de viola e de rabeca (desdobramentos da cultura popular) constituem muito dos motes da arte 
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armorial. A literatura de cordel tem especial importância ao Movimento Armorial, tal como 

explica SILVA: 

“Uma grande importância é dada pelo movimento à literatura de cordel, porque os 

artistas armoriais veem nesse tipo de literatura as aspirações e o espírito do povo 

brasileiro, além de ser uma manifestaçaõ cultural que reúne três formas de arte: as 

narrativas da poesia, a xilogravura, que ilustra a capa do livro e a música, através do 

canto dos seus versos, acompanhado por viola ou rabeca.” (SILVA, 2010 p.26).  

 

Como mencionado, a literatura de cordel configura um importante elemento do 

Movimento Armorial e da obra de Ariano Suassuna – cordelista e declarado admirador desta 

sorte de literatura – motivo pelo qual este trabalho inicia-se pela biografia de Ariano Suassuna 

em forma de literatura de cordel.  

 

I.4 Do Auto da Compadecida 
 

Pensemos agora na peça Auto da Compadecida de maneira isolada para compreender 

suas peculiaridades e, em seguida, adentrar na análise de sua tradução. 

 

I.4.1 Do auto enquanto gênero 
 

O termo “auto” no título da obra de Suassuna rememora o período medieval, no qual 

auto é um sub-gênero dramático designado sobretudo por “toda peça breve, de tema religioso 

ou profano em circulação durante a Idade Média” (MOREIRA, 1999). Este sub-gênero tem 

sua origem na Ibéria, em um momento em que a Igreja Católica domina a arte e seus 

desdobramentos. “[...] Durante a Idade Média, o gênero teatral era eminentemente religioso. 

O teatro medieval nasceu do culto, tal como acontecera com o teatro grego” (MOREIRA, 

1999). O auto tem caráter moralizante, cômico e é ferramenta difusora da fé cristã. Constitui-

se de situações cotidianas em que os personagens principais são do povo e há a presença de 

figuras bíblicas ou religiosas que endossam o caráter moralizante do sub-gênero. O auto é 

composto por apenas um ato e constitui a modalidade de teatro popular. Portanto, o auto é 

imbuído de um tom coloquial e cômico, a fim de alcançar camadas sociais menos instruídas e 

quantitativamente maiores. 

 

I.4.2 Do Auto da Compadecida 
 

Auto da Compadecida é uma peça da modalidade medieval auto, escrita em 1955 e 

encenada pela primeira vez em 1956 na capital pernambucana. Em Auto da Compadecida, 
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Ariano Suassuna, com base em três folhetos da literatura de cordel (O testamento do 

cachorro, O cavalo que defecava dinheiro e Proezas de João Grilo) apresenta uma peça cujos 

personagens são populares na cultura nordestina – o malandro, o mentiroso, o padre, a mulher 

adúltera,  o coronel, o cangaceiro e seus capangas – num tramado de subenredos cômicos que 

dialogam entre si, formando um grande enredo principal.“O texto, impregnado de sentimentos 

debrasilidade, moralidade e cidadania, desnuda publicamente mazelas de personagens 

políticos e católicos no imaginário da peça.” (GUIDARINI, 2006) 

 

O enredo da peça é sobretudo constituído de peripécias mirabolantes e cômicas 

tramadas por seu personagem principal, o sertanejo João Grilo. A comicidade é o instrumento 

do qual Ariano se utiliza para questionar “metaforicamente padrões de moralidade política e 

católica na cultura regional e nacional nas práticas de exploração do homem pelo homem.” 

(GUIDARINI, 2006) João Grilo cria e envolve todos os demais personagens em inúmeros 

casos que se passam na cidade de Taperoá no interior do sertão paraibano e que continuam 

mesmo depois da morte, à beira do purgatório e do inferno.  

 

A peça é construída por uma atmosfera circense que, como já referido, é inspiração 

plena de Suassuna. Este imaginário circense de Auto da Compadecida tem sua culminação 

concreta na representação simbólica do personagem Palhaço, que interage com o público (ou 

com o leitor) atuando como um narrador onipresente do espetáculo. Tal como explica 

Bezerra:  

“No texto da peça, o personagem do Palhaço tem uma importante função metateatral 

e anti-ilusionista, pois é o narrador do espetáculo. À maneira circense, se dirige ao 

público anunciando o que irá acontecer, faz breves comentários, mas não se mistura à 

ação. (BEZERRA, 2004 p.10) 

 

O texto suassuniano é ainda imbuído de uma linguagem que nos remonta à oralidade. 

Isso se deve não somente à sua natureza popular como ao que preconiza o próprio Movimento 

Armorial. A escrita do Ariano Suassuna nos remete à fala do povo, o que está de acordo com 

o Movimento Armorial, que preconiza o reconhecimento e homenagem à cultura popular 

brasileira. Muito embora o senso comum propague que a linguagem oral não está de acordo 

com as normas cultas da língua, na obra do dramaturgo paraibano não há erros gramaticais e 

ortográficos – ou de naturezas semelhantes – mesmo que se refira à linguagem oral. Explica 

Silva: 

“Suassuna utiliza a forma de expressaõ popular como material para seu romance, 

mas visando a fazer uma arte erudita. Dessa forma, sua escrita possui adequaçaõ 
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gramatical ao padraõ culto da Língua Portuguesa. Naõ encontraremos no texto de 

Suassuna imitaçaõ da fala na escrita, mas podemos perceber características da 

linguagem popular do Nordeste como gírias, alcunha e frases feitas. Assim, ao longo 

do romance, nós nos deparamos com expressões como cabras da peste, gastura na 

natureza, sarapantado, beiradeiro, brabo que só uma Capota choca, pai d’égua, 

cabras-do-eito, Joaquim Cabeça-de-Porco, Dina-Me-Dói” (SILVA, 2010, pág. 64)7 

Conforme Walter Benjamin (2011), para acessar e compreender o fazer tradutório é 

preciso concentrar-se no original, pois é nele que se encontram suas leis internas de 

funcionamento, assim como a possibilidade de sua traduçaõ. Por isso, foi preciso atentar-se a 

este caráter fundamental (a oralidade) do texto suassuniano para a elaboração de sua 

respectiva tradução.  

  

                                                        
7SILVA em sua dissertação de mestrado Uma tradução de bom senso?  Análise das marcas culturais emLa 

Pierre du Royaume – Version pour européens et brésiliens de bom sens (2010) 
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II. PROJETO DE TRADUÇÃO  
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II.1. Traduzindo Suassuna, uma proposta ética 

 

É por demais importante que eu destaque de prontidão a diretriz fundamental que 

reverberou no processo tradutório de Auto da Compadecida: ÉTICA. Refiro-me sobretudo às 

ideias de Antoine Bermam sobre Ética da Tradução contidas em sua famigerada obra A 

tradução e a letra – ou o albergue do longínquo (1999). As referências de Berman referentes 

à tradução alinham-se harmoniosamente à minha cosmovisão sobre a tradução literária. 

Acredito, pois, que a tradução pode vir a ser uma ferramenta de apropriação e inferiorização 

cultural se não exercida e pensada também pelo prisma ético. A ética neste trabalho terá como 

referencial teórico fundamental a concepção de ética da tradução de Berman, para o qual “[...] 

a tradução, com seu objetivo de fidelidade, pertence originariamente à dimensão ética. Ela é, 

na sua essência, animada pelo desejo de abrir o Estrangeiro enquanto Estrangeiro ao seu 

próprio espaço de língua. (BERMAN, 1999) ”. Portanto, a dimensão ética desta tradução 

concerne primariamente o aceitamento do “Outro enquanto Outro” (BERMAN, 1999). Eis a 

condensação máxima deste projeto de tradução. 

 

Não posso de maneira nenhuma deixar de memorar aquele cujo pensamento sobre a 

tradução também ecoa neste trabalho. A concepção de Walter Benjamin sobre a tarefa do 

tradutor me foi inspiração nos longos momentos de tradução deste texto de Ariano Suassuna. 

Para Walter Benjamin, o continuum de conversões (como o filósofo se refere à tradução) 

constitui-se não pelo frívolo anseio de comunicação da obra de arte mas pela preocupação 

com o “misterioso”, o “poético” do conteúdo essencial da arte. Este pensamento benjaminiano 

inflou minha ambição de explorar o Auto da Compadecida a fim de desvender seus segredos 

poéticos.  

 

A tradução desta obra armorial tão encrustada de marcadores autóctones de toda sorte 

- linguagem, espaço, cultura, história, música, indumentária, vegetação, religião - poderia 

alongar esta lista por um bom tempo- me foi bastante conflitante. Traduzir tornava-se 

macular. Sentia-me como se cada letra passada para o francês arrancasse a alma do Auto. Foi 

um longo processo de aceitamento e conformação com a minha séria limitação de 

compreensão puramente lúcida sobre o Auto da Compadecida, sobre o que pensava saber 

sobre minha própria língua materna e sobre o conhecimento que imaginava ter sobre a língua 

francesa.  
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Ao cabo – não definitivo – desta crise existencial, dei-me conta de que só seria 

possível diminuir - mesmo que nitidamente - esta sensação de desrespeito e maculação diante 

do texto suassiniano, através do aceitamento e conhecimento utopicamente completo do meu 

objeto de tradução. Busquei conhecer a fundo O QUÊ traduzia, entender meticulosamente o 

texto de de Ariano antes de qualquer movimentação equivocada para o francês – o que 

obviamente aconteceu na primeira versão da tradução. Adentrei o texto suassiniano aspirando 

ao máximo desvencilhar-me do que imaginava saber a respeito dele e desconstruir visões 

viciosas estereotipadas e já internalizadas. Meu sangue nordestino atrapalhou-me muito neste 

momento. É difícil aceitar que não conhecemos tão bem quanto pensávamos aquilo que nos 

acompanhou durante a vida inteira e que é característico do lugar aonde pertencemos.  

 

O aceitamento do Outro de que tanto falo consiste no perfeito oposto das Belas Infiéis8 

(concepção de tradução que prima a criação de uma beleza classicizante do texto traduzido 

em detrimento de seu conteúdo). Esta dimensão ética consiste em ignorar os “moldes” 

franceses da tradução que tornam o texto estrangeiro belo e límpido, calhando perfeitamente 

na língua tida como a mais nobre, mais sensual e cultural do mundo. Em alguns momentos, 

tive que renunciar por completo esta estrutura cristalizada em favor de um texto que 

imprimisse o estrangeirismo como voz ecoante de fundamental importância nesta referida 

tradução. Esta escolha pode, por ora, manifestar no leitor genuinamente francês um certo 

desconforto. Mas este desconforto é, para mim, o interessante da tradução. É a consciência 

plena de que nós humanos somos tão diferentes e ainda sim tão semelhantes. Por meio da 

linguagem verbal ou não-verbal, aproximamo-nos um dos outros em nossa mais pura 

humanidade. É como diz meu mais venerado Drummond: “Não nos afastemos muito, vamos 

de mãos dadas”. Veja bem, não quero dizer que minha errante e principiante tradução cumpra 

este papel, mas que esta foi a aspiração maior do meu fazer tradutório que aqui se encontra.  

 
II.2 Da história de um erro 

 

Concentremo-nos brevemente na tradução do vocábulo pajé, feita por Claude 

d’Abbeville e estudada por mim no ano de 2013 numa pesquisa de Iniciação Científica em 

                                                        
8 Surgida na França do século XVII, quando muito se discutia a respeito de 'fidelidade' na arte tradutória, a 

expressão “Belas Infiéis” remete à constante discussão sobre a manutenção da beleza presente na forma do 

original versus o respeito ao conteúdo.  
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parceria com o CNPq. Isto nos dará elementos para a crítica de minha própria tradução do 

vocábulo cabra.  

 

Do pajé ao barbeiro 

 

Durante o ano de 2013, desenvolvi sob a orientação da Profa. Dra. Ana Helena Rossi, 

uma pesquisa de iniciação científica em parceria com o CNPq visando analisar a cosmovisão 

do capucinho e viajante francês Claude d’Abbeville, que veio ao Brasil em 1612, 

permanecendo aqui por nove meses. Esta pesquisa analisou cosmovisão do capucinho através 

de seu relato de viagem publicado em 1614 e intitulado Histoire de la mission en l’isle de 

Marignan et terres circonuoisines (1614) [História da missão dos padres capucinhos na Ilha 

do Maranhão e terras circunvizinhas].  

 

Esta pesquisa de iniciação científica, cujo título é “O etnocentrismo aplicado ao Novo 

Mundo: o caso de Claude d’Abbeville” atestou que o discurso do capucinho é imbuído de 

uma cosmovisão estritamente eurocêntrica e renascentista. Esta afirmação foi possível de ser 

constatada através do discurso de d’Abbeville no que se refere ao ameríndio Topinamba. Isto 

é, o vocábulo Topinamba - e tudo o que é a ele atribuído -  nos revelou (por meio da 

metodologia de análise do discurso intitulada progressão temática9) o quê e como o Outro – o 

Estrangeiro – era visto por este religioso. Por conseguinte, foi possível atestar que esta 

confirmação de cosmovisão eurocêntrica pode ser estendida a toda uma sociedade europeia 

cuja mentalidade é naturalmente também eurocêntrica.   

 

No que se refere a Claude d’Abbeville, notamos que este nega que o Topinamba seja 

um sujeito passível de ser igualável ao próprio autor (que é a representação do clero e da 

sociedade europeia). Por conseguinte, d’Abbeville transforma o ameríndio em um objeto 

subordinado à cultura eurocêntrica, não reconhecendo-o como sujeito, e sim como objeto. Em 

função disso, o religioso atribui-lhe elementos pejorativos e notoriamente inferiores. 

D’Abbeville caracteriza o ameríndio desta pejorativa maneira, anulando sua essência cultural 

e transformando o ameríndio – e tudo o que se refere a ele – em inferior e digno de desprezo.  

 

                                                        
9Progressão temática é um método de análise do discurso que visa extrair todo tipo de informação impressa no 

texto implícita ou explicitamente de um termo ou ideia desejado.  
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Este discurso etnocêntrico sustentado por Claude d’Abbeville pode ser analisado pela 

ótica da tradução de alguns elementos indígenas. Por ora, atenhamo-nos a um exemplo em 

especial: o pajé. Na visão de d’Abbeville, o pajé é o barbeiro e o charlatão da comunidade 

ameríndia. O francês compara – no modus operandi de sua tradução - o pajé à figura do 

barbeiro europeu, utilizando-se do conectivo “isto é” [c’est à dire], cujo valor gramatical 

consiste em igualar dois termos. O pajé torna-se o equivalente ao barbeiro, o que inferioriza 

imediatamente a entidade pajé dos índios Topinamba. Este movimento entre o pajé e o 

barbeiro implica num notório apagamento via tradução. O pajé, entidade espiritual, médica, 

paterna e líder é transformado na figura do barbeiro, que é hierarquicamente marginal na 

Europa renascentista. O barbeiro era, então, responsável pela assepsia física do povo e do 

campesinato pobre. Ele cortava-lhes os cabelos, fazia-lhes a barba, arrancava-lhes os dentes e 

tratava de certas enfermidades. O barbeiro da Europa renascentista (ao qual d’Abbeville se 

refere ao traduzir o pajé pelo barbeiro) apesar de exercer, por vezes, a função de um médico, 

não gozava da mesma posição social atribuída a ele. Observemos sem mais delongas esta 

tradução equivocada de d’Abbeville sobre o pajé: 

“É preciso saber que estes Barbeiros são certos personagens de quem o Diabo se 

serve entre os índios para mantê-los sempre na superstição. Eles estão aí 

maravilhosamente estimados por todo este pobre povo bárbaro que tem uma grande 

crença em tudo o que eles dizem. Chamam eles de pajé, isto é, barbeiros”. 

[Tradução nossa]10 

 

A tradução de d’Abbeville que transforma o pajé no barbeiro europeu, portanto, molda 

a figura do Outro, do diferente, de modo que este caiba adequadamente à cultura para a qual 

se traduz. Esta referida pesquisa atestou que o aclimatamento ou moldamento de elementos 

estrangeiros é uma ferramenta colonizadora e consequentemente intolerante para com o 

estrangeiro. Tal como explica BERMAN em seus escritos sobre “Ética da tradução: a 

tradução etnocêntrica”:  

“Esta é a essência da tradução etnocêntrica; fundada sobre a primazia do sentido, ela 

considera implicitamente ou não sua língua como um ser intocável e superior que o 

ato de traduzir não poderia perturbar. Trata-se de introduzir o sentido estrangeiro de 

tal maneira que seja aclimatado, que a obra estrangeira apareça como um “fruto” da 

língua própria. De onde os dois “axiomas” tradicionais (ainda dominantes) desta 

interpretação da tradução.” (BERMAN, 1999, p.33) 

 

Em suma, esta pesquisa elaborada em 2013, ressaltou exatamente as ferramentas 

utilizadas por d’Abbeville para inferiorizar o Outro no modus operandi da tradução de alguns 

                                                        
10 Il faut sçauoir que ces Barbiers sont certains personnages dont le Diable se sert entre ces Indiens pour les tenir 

tousiours en supertition. Ils sont là merueillement estimez de tout ce pauure peuple Barbare qui a três gráde 

croyance en tout ce qu'ils disent. On les appellent pajé, c'est à dire barbiers.” (ABBEVILLE, 1614, p.325)   
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termos, elementos e figuras indígenas. Através deste estudo, pude conhecer e refletir sobre a 

ética na tradução. Este suposto – ou esperado – conhecimento sobre ética da tradução foi 

desejado e aspirado no processo de criação da tradução do Auto da Compadecida. Isto é, a 

pesquisa anteriormente elaborada em função da crítica à esta perspectiva anti-ética de 

tradução, serviria supostamente de exemplo do que não deveria ser feito na proposta de 

tradução ética da peça de Ariano Suassuna.  

 

Como o presente Projeto de Tradução ilustra, a diretriz fundamental da tradução do 

Auto sustentou-se sob os fundamentos da ética da tradução. Conceito que, como já referido, é 

originário do pensador da tradução Antoine Berman, na mesma obra a que nos referimos há 

pouco, A tradução e a letra – ou o albergue do longínquo. Discorre o autor sobre ato ético:  

 

“O ato ético consiste em reconhecer e em receber o Outro enquanto Outro. Refiro-me 

aqui naturalmente a toda a meditaçaõ de Levinas em Totalidade e infinito. Essa 

natureza do ato ético está inserida implicitamente nas sabedorias gregas e hebraicas, 

para as quais, sob a figura do Estrangeiro (por exemplo, do suplicante), o homem 

encontra Deus ou o Divino. Acolher o Outro, o Estrangeiro, em vez de rejeitá-lo ou 

de tentar dominá-lo, naõ é um imperativo. Nada nos obriga a fazê-lo. Aquiles, na 

Ilíada, pôde desdenhar Príamo suplicando, e tudo o leva a fazer isso; mas 

pôdetambém atender à súplica, e assim, aceder a uma esfera que trans- cende a das 

suas proezas épicas.” (BERMAN, 1999 p.68) 

 

 

Embora a diretriz fundamental da tradução de Auto da Compadecida tenha sido a 

ética, devo sem sombra de dúvidas ressaltar que em um dado momento, meu fazer tradutório 

alinhou-se mais a Claude d’Abbeville do que à ética da tradução. Eis o erro de que anseio 

contar-lhes e por fim explanar a proposta de reparação do equívoco referido. Adiciono aqui, 

um trecho de meu Diário de Tradutor, escrito no exato momento em que me dei conta do 

equívoco de tradução que logo será revelado. Eis:  

 

“O tradutor é como um ceramista. Senta-se diante do bloco de cerâmica fresca (leia-

se, a primeira versão da tradução, o primeiramente criado) e logo adentra-lhe as 

mãos naquela matéria fluida e firme, matéria que se molda de acordo com o tocar 

dos dedos e que por vezes ganha-lhe a batalha do rodopiar infindável, vencendo o 

artesão pela tontura. O segundo momento da tradução sucede esta tentativa de 

lapidação desordenada da matéria bruta. É onde o tradutor dá-se conta do que fizera 

na primeira versão e, já mais consciente, começa a reparar as pontas grossas e as 

curvas rudes que fizera no primeiro contato. Logo, o tradutartesão, depois de já 

envolvido e harmonizado aos giros ligeiros da cerâmica (leia-se, as leis internas do 

texto11), entra na ciranda e passa a dançar conforme a música. Este é o momento em 

que o tradutartesão parece encontrar o ouro da mina, quero dizer, é o momento em 

que o tradutor percebe-se mais conhecedor da obra do que quando era mero leitor - 

                                                        
11  Conforme Benjamin (2011) é no texto que se encontram suas próprias leis internas assim como sua 

possibilidade de tradução. 
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com o perdão da arrogância. Como já mencionei anteriormente, a tradução nos 

revela dimensões do texto que a crítica e a leitura não são capazes de fazê-la por si 

só. A tentativa de tradução apresenta ao tentador as façanhas da arte, que por ora 

são vistas como grandes barreiras para a tradução ou, como gosto de pensar, são a 

impossibilidade possível do traduzir. Depois de já consciente das leis interinas da 

obra, o tradutor começa sua lapidação minuciosa e delicada, eis as versões 3, 4, 5..... 

da tradução em questão.”(Diário do Tradutor de Geovana Cavendish em 12/11/15) 
 

Para quê tantas elucubrações? Para locar-lhes no momento em que eu, ainda tonta e 

desconsciente do próprio funcionamento interno do texto suassuniano, traduzi o vocábulo 

cabra, registro sertanejo e provinciano, pelo vocábulo pote, termo urbano francês, na primeira 

versão da tradução de Auto da Compadecida. O que há de anti-ético neste movimento entre 

cabra e pote? Comecemos por analisá-los separadamente.  

 

Do cabra ao pote 

 

A expressão provinciana e nordestina cabra, configura de prontidão uma problemática 

tradutória devido ao seu caráter extra-linguístico. Ou seja, seu valor semântico e cultural 

ultrapassa os limites estruturais da língua. A compreensão desta expressão não se dá pelos 

meios estandartes de aprendizagem do português brasileiro, pois permeia um universo cultural 

e não-formal da linguagem falada. Não somente, é um registro autóctone do nordeste 

brasileiro, o que dificulta ainda mais sua tradução plena.  

 

Segundo o dicionário Ferreira (2004), a expressão é definida a partir de seis 

concepções: 

Bras. Santom. Mestiço de mulato e negro; Capanga; Cangaceiro; Morador de 

propriedade rural; Indivíduo, sujeito.  

 

Já o Dicionário do Folclore Brasileiro de Cascudo (2003), enuncia que "cabra" era 

como os navegadores portugueses chamavam os índios que "ruminavam o bétel" - uma planta 

cujas folhas eram mascáveis.  

 

Esta expressão corrobora o léxico regional e popular do qual Ariano Suassuna se 

utiliza para tecer sua obra armorial (ver Quadros em anexos). Isto é, a referida expressão tem 

valor simbólico em Auto da Compadecida, pois é também por meio dela que Ariano Suassuna 

constitui o arcabouço de linguagem oral que agrega ao texto escrito seu caráter popular.  
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Ao longo da peça, há oito ocorrências da expressão cabra, a maioria delas (seis), 

referem-se ao cangaceiro e as outras duas ocorrências referem-se a outros personagens. A 

utilização de cabra, no caso de referir-se a outros personagens se não o cangaceiro, funciona 

como sujeito. Tal como notamos no quadro a seguir:  

 

QUADRO 8 - Ocorrências do vocábulo cabra 

Ocorrência Referência 

6 ocorrências de cabra Ao cangaceiro 

1 ocorrência de cabra frouxo A Chicó 

1 ocorrência de cabra safado A João Grilo 

 

Como podemos notar, o maior número de ocorrências da expressão cabra refere-se ao 

personagem cangaceiro. Explica-nos Cavalcanti (2012) sobre este fato:  

“É interessante notar que a expressão convencional cabra, quando ocorre sozinha, 

sempre se refere a cangaceiro; ao passo que quando a expressão se segue de algum 

modificador, ela ganha significado de sujeito. Na verdade, o próprio personagem é 

identificado como cabra, assim como a personagem Mulher. Inferimos, com isso, que 

o autor trabalha com estereótipos, indicando, certamente, que cabra, nessa situação, 

se refere a um tipo específico de homem e não a um homem qualquer.”  

 

Cabra é ainda o vocábulo que nomeia o animal da espécie Capra aegagrus, 

popularmente conhecido como cabra (quando macho, bode). Este vocábulo, em toda sua 

polissemia, é de relevância na análise presente pois exemplifica o universo histórico-cultural 

do referido vocábulo e nos demonstra sua singular complexidade, cujo significado inteiriço 

foi considerado na presente proposta de tradução ética.  

 

Os que conhecem Ariano Suassuna sabem que há ainda uma importante relação entre 

o dramaturgo e o animal cabra. O mesmo, em conversa oral com a pesquisadora Maria 

Aparecida Lopes Nogueira, afirma:  

“Eu sempre tive uma grande simpatia pela cabra. (...) Sempre achei 

que ela poderia ser a solução para uma total revitalização política, 

literária e econômica do sertão nordestino.”12 

 

Esta simpatia pela cabra não finda por aí. A Fazenda Carnaúba, fazenda da família 

Suassuna em pleno sertão paraibano na cidade de Taperoá, recanto que Ariano muito prezava 

                                                        
12Escritos contidos no artigo de Maria Aparecida Lopes Nogueira: Ariano Suassuna e o mito do cabreiro. 

Disponível em: 

<http://www.pucsp.br/revistaaurora/ed6_v_outubro_2009/artigos/download/ed6/6_8_Maria_Aparecida.pdf> . 

Acesso em: 20/04/2015 

http://www.pucsp.br/revistaaurora/ed6_v_outubro_2009/artigos/download/ed6/6_8_Maria_Aparecida.pdf
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e que tive o prazer de visitar, produz variedades especiais feitas com leite de cabras nativas. 

Seus carros chefes são os queijos genuinamente brasileiros, o “Arupiara”, o “Cariri” e o 

“Borborema”.  Os produtos da Fazenda Carnaúba são estimados e ovacionados pela crítica 

gastronômica brasileira que os consideram “queijos de alto padrão, com características únicas, 

capazes de impressionar tanto os seus consumidores quanto os técnicos da escola de laticínios 

mais respeitada da América Latina, o Instituto Cândido Tostes”. A arte das embalagens dos 

queijos da Fazenda Carnaúba são de autoria de Ariano Suassuna e, como esperado, são de 

estética armorial. 

FIGURA 5: Os queijos Cariri, Arupiara e Borborema da Fazenda Carnaúba 

 

Fonte: Joana Cunha para o site Taperoa.com 

 

A família Suassuna, porém, foi impedida pela Secretaria Agropecuária do Estado da 

Paraíba de renovar o registro de seus produtos (genuinamente brasileiros, vale ressaltar) 

devido a um conflito de todo pertinente neste contexto. A Secretaria determinou a retirada dos 

nomes "Arupiara", "Cariri" e "Borborema", pois os mesmos não atendiam às denominações já 

existentes e registradas pelo estado. Os queijos taperoenses deveriam, então, obedecer a 

nomenclatura francesa e serem denominados como tipo camembert ou tipo boursin 13 . A 

família Suassuna abertamente recusou-se a afrancesar seus produtos14. 

                                                        
13Camembert e boursin são variedades de queijos originárias da região da Normandia, no Noroeste da França.  
14  Reportagem completa disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/02/1590146-paraiba-

impede-laticinio-da-familia-de-ariano-suassuna-de-renovar-registro.shtml> Acesso em 20/03/2016 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Normandia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/02/1590146-paraiba-impede-laticinio-da-familia-de-ariano-suassuna-de-renovar-registro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/02/1590146-paraiba-impede-laticinio-da-familia-de-ariano-suassuna-de-renovar-registro.shtml
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FIGURA 6: Cabras da Fazenda Carnaúba fotografadas durante a visita de Geovana Cavendish e Daniel 

Medeiros em 27/03/2016. 

 

Fonte: Foto pessoal de Daniel Medeiros tirada durante a visita à Fazenda Carnaúba 

 

Este embate entre a Secretaria do Estado da Paraíba - que demandava o 

afrancesamento do queijo taperoense por meio da linguagem, ou seja, pelo nome dos queijos 

– e a família Suassuna que se recusou abertamente a descaracterizar seus produtos, é de todo 

pertinente ao tema presente, pois exemplifica a resistência da família Suassuna em não 

renunciar sua identidade. O que nos é imprescindível mencionar é que esta negação ao 

“afrancesamento” do queijo de cabra sertanejo é de importante relevância na tradução do 

vocábulo cabra pois exemplifica o próprio fenômeno de massificação cultural e apagamento 

de identidade contra o qual Ariano Suassuna militava em seu Movimento Armorial. A recusa 

de descaracterização de identidade estende-se a tradução, pois como vimos há pouco em Do 

Movimento Armorial a literatura (e neste caso, sua tradução) é uma ferramenta de 

reconhecimento de identidade e resistência contra a massificação imposta por mundo ultra 

globalizado. Portanto, a cabra, tanto enquanto expressão, quanto animal, é de singular 

importância no texto suassiniano e deve ser manuseada de maneira delicada a fim de que não 
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ocorra em sua tradução o mesmo conflito de descaracterização de identidade ocorrido entre a 

Secretaria Agropecuária da Paraíba e a família Suassuna.  

 

Todas estas delongas servem-nos para que concebamos o complexo universo do 

vocábulo cabra inserido no contexto suassiniano. Isto quer dizer que o referido vocábulo é 

dotado de subcamadas (semânticas, históricas, culturais) que o faz, em sua completude, um 

vocábulo de importante valor cultural e ideológico, tanto na obra de Ariano, quanto em sua 

respectiva tradução. Eis o motivo pelo qual é equivocado traduzi-lo pelo vocábulo urbano 

francês pote. Tratemos agora do vocábulo pote, registro urbano e contemporâneo francês.  

 

Segundo o dicionário Larousse (2010), pote é uma denominação popular referente à 

“amigo, fiel camarada” 15 . O CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales) 16  o define da mesma maneira: Gíria, popular: subst. masc: amigo, camarada. 

[Tradução nossa] 

 

Segundo esta mesma fonte (CNRTL) o vocábulo pote tem como sinônimo os 

seguintes termos: compagnon (companheiro) e frère (irmão) e tem sua origem etimológica no 

vocábulo poteau: Etimol. e Hist. 1898 subst. Originado por apócope de poteau no sentido de 

“camarada”. [Tradução minha]17 

 

O vocábulo pote, assim como o cabra mencionado anteriormente, também tem sua 

singular complexidade. Esta complexidade de subcamadas (culturais, históricas, linguísticas) 

entre o pote e o cabra não são de maneira nenhuma comparáveis ou até mesmo semelhantes – 

fato que por si só, já exclui a possibilidade de tradução ética de cabra por pote. O pote, além 

de pertencer a um contexto linguístico-cultural diverso do registro popular e regional cabra, 

tem seus desdobramentos culturais completamente diversos da realidade sertaneja do universo 

suassuniano.  

 

O referido vocábulo francês, na década de 1980, foi deveras difundido por meio de 

uma campanha criada pela associação francesa SOS Racisme em favor da conscientização e 

                                                        
15Dicionário disponível em: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais> Acesso em 06/06/2016 
16 “Arg., pop. subst. masc. Ami, camarade.” 

Disponível em: http://www.cnrtl.fr Acesso em 06/06/2016 
17  Tradução de: “Étymol. et Hist. 1898 subst. Issu par apocope de poteau au sens de «camarade».” Disponível 

em: <http://www.cnrtl.fr/etymologie/pote> Acesso em 06/06/2016 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.cnrtl.fr/
http://www.cnrtl.fr/etymologie/pote
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fim do racismo na França dos anos de 1985. A campanha tinha como slogan a frase Touche 

pas à mon pote (Não se meta com meu amigo) que foi assaz divulgada nas mídias populares 

francesas (TV, jornais, out-doors, revistas, etc.) Eis sua marca de divulgação, criada pelo 

jornalista francês Didier François:  

 

FIGURA 7: Marca de divulgação da campanha Touche pas à mon pote. 

 

Fonte: Logo do SOS Racisme 

 

A campanha Touche pas à mon pote teve tamanha repercussão e notoriedade, que seu 

slogan tornou-se base para a criação de inúmeros outros tais como Touche pas à mon pape 

(Não se meta com meu papa): Artigo no jornal francês Le Monde18, Touche pas à mon vote 

(Não se meta com meu voto): Artigo no jornal francês Nouvelles de France19 e Touche pas à 

mon pôle (Não se meta com meu polo): Artigo no jornal francês Courrier Internacional20. 

Não somente, a referência à esta campanha foi retomada em canções e programas de 

televisão, como Touche pas à mon périscope (Não se meta com meu periscópio): Tradução do 

filme Down Periscope na França,  Touche pas à mon poste (Não se meta com meu correio): 

Programa de televisão francês, Touche pas à mon rein(Não se meta com meu rim): Tradução 

francesa do título do episódio Kidney Trouble do seriado americano Os Simpsons, Touche pas 

à ma sœur (Não se meta com a minha irmã): Título da música do cantor francês Renaud e 

                                                        
18Touche pas à mon pape por Mosellan no jornal francês Le Monde em 06/04/2009. Disponível em: 

<http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2009/04/06/touche-pas-a-mon-pape_1176966_3232.html> Acesso em 

08/06/2016 
19Touche pas à mon votepor Eric Martin em Nouvelles de France em 18/09/2012 Disponível em: 

<http://www.ndf.fr/touche-pas-a-mon-vote/> Acesso em 08/06/2016 
20Touche pas à mon pôle em Courrier International em 16/08/2012 Disponível em: 

<http://www.courrierinternational.com/article/2012/08/16/arctique-touche-pas-a-mon-pole> Acesso em 

08/06/2016 

http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2009/04/06/touche-pas-a-mon-pape_1176966_3232.html
http://www.ndf.fr/touche-pas-a-mon-vote/
http://www.courrierinternational.com/article/2012/08/16/arctique-touche-pas-a-mon-pole
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Touche pas à mon pote (Não se meta com meu amigo): Quinto episódio do seriado francês 

Jamais deux sans toi.   

 

Esta notória repercussão da campanha Touche pas à mon pote comprova a amplitude 

alcançada pela campanha e a contemporaneidade agregada ao vocábulo pote após a 

culminação da mesma. Isto naturalmente agrega ao vocábulo uma concepção - ou até mesmo 

uma associação direta - do vocábulo pote à situação conflitante dos negros na França. Isto é, o 

pote, apesar de também significar “amigo”, forçosamente semelhantemente a um dos sensos 

de cabra remete, por outro lado, à uma realidade paralela e distante culturalmente do universo 

sertanejo e provinciano do vocábulo cabra. Portanto, traduzir estes dois vocábulos, forçando 

uma semelhança cultural inexistente, configura uma postura anti-ética de tradução, pois neste 

movimento de transformação do cabra ao pote, há o apagamento da figura linguisticamente 

cultural da expressão regional e do animal típico do sertão nordestino em favor de sua 

substituição pelo vocábulo urbano pote que remete-nos à esta realidade francesa de conflitos 

sociais discriminatórios e racistas.  

 

Como percebe-se, os dois universos culturais e linguísticos dos vocábulos analisados 

impedem que a tradução do cabra pelo pote seja minimamente sensata. A análise isolada de 

cada vocábulo revela que seus antecedentes históricos, culturais e linguísticos são de extrema 

importância para a tradução ética.  

 

Desfecho 

 

Como pudemos notar diante da análise dos vocábulos cabra e pote, há um abismo 

entre seus respectivos universos. Por um lado, o cabra é um registro provinciano emblemático 

dentro do universo de Suassuna e carrega em seu aparato semântico a identidade sertaneja, 

enquanto o vocábulo pote é um registro francês de natureza popular e urbana que ganhou 

notoriedade através de uma campanha anti-racismo. Os vocábulos se divergem em suas 

camadas linguístico-culturais, representando realidades sociais e culturais extremamente 

diversas e sendo apenas forçosamente equiparáveis no sentido de “amigo”, “cara”. Eis o 

grande equívoco de traduzi-los de tal maneira. Esta postura força uma comparação 

inexistente. 
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O que há de antiético nesta tradução? Acessemos novamente as ideias de tradução 

etnocêntrica de Berman (desdobramento da ética da tradução), pois elas nos ilustram o 

movimento de aclimatação em que consistiu esta tradução. Para Berman:  

“Esta é a essência da traduçaõ etnocêntrica; fundada sobre a primazia do sentido, ela 

considera implicitamente ou naõ sua língua como um ser intocável e superior, que o 

ato de traduzir naõ poderia perturbar. Trata-se de introduzir o sentido estrangeiro de 

tal maneira que seja aclimatado, que a obra estrangeira apareça como um "fruto" da 

língua própria.” (BERMAN, 1999, p. 69) 

 

Portanto, ao traduzir o cabra, figura inexistente no sistema linguístico-cultural francês, 

pelo pote, signo reconhecido e genuíno em seu contexto linguístico-cultural, percebe-se que 

há o apagamento do vocábulo brasileiro em favor do já aceito e próprio da língua alvo. Esta 

movimentação implica num não aceitamento do Outro enquanto Outro, isto é, consiste numa 

substituição de signos que beneficia a língua para a qual se traduz – se levarmos em 

consideração que a tradução evoca o “preferível”, em detrimento do “indesejado” na língua 

alvo. 

 

Como já mencionado, esta tradução alinha-se à conduta tradutória de Claude 

d’Abbeville, que traduz o pajé, figura inexistente no sistema linguístico-cultural francês, pelo 

barbeiro, figura própria e reconhecida. Isto posto, o que fazer para reparar este equívoco 

ético? Eis nossa presente questão. Trato agora de discorrer sobre a enfim proposta (leia-se, 

tentativa) de tradução ética do vocábulo cabra. 

 

Sustentando-se novamente em Berman, pensemos no viés da “novidade” proposta pela 

tradução ética:  

“O objetivo ético, poético e filosófico da traduçaõ consiste em manifestar na sua 

língua esta pura novidade ao preservar sua carga de novidade. E até, como dizia 

Goethe, em lhe dar uma nova novidade quando seu efeito de novidade se esgotou 

em sua própria língua.” (BERMAN, 1999, p.69) 

 

É a partir desta novidade mencionada por Berman que devemos pensar na proposta da 

tradução do cabra. Eis:  

Cabre 

O vocábulo escolhido cabre é um sinônimo regionalista de chèvre21 (cabra, o animal). 

Seu significante (sua “imagem acústica”, sua “cadeia de sons”) rememora o vocábulo original 

cabra e, mutuamente, sua semelhança gráfica e fonética ecoa o texto suassuniano na tradução. 

                                                        
21CNRTL: CABRE, subst. fém. Région. Chèvre. Disponível em: <http://www.cnrtl.fr/definition/cabre> Acesso 

em 25/10/2016 

http://www.cnrtl.fr/definition/cabre
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O vocábulo cabre, assim como chèvre, é do gênero feminino, porém, na tradução presente é 

utilizado como masculino. A novidade à que me refiro consiste não somente nesta mudança 

de gênero, como nesta mudança de sentido que rememora o original. O cabre, utilizado 

apenas como referência ao animal cabra no sistema linguístico francês, agora é, através de sua 

mudança de gênero, utilizado para referir-se ao indivíduo (homem) na tradução de Auto da 

Compadecida. A semelhança entre os vocábulos cabra e cabre rememoram esteticamente o 

universo da cabra, aproveitando-se da referência ao animal cabra (chèvre) que no contexto 

sertanejo, é de singular valor, sobretudo no que se refere à obra de Ariano Suassuna. 

 

Todavia, para ultimar o viés ético da tradução proposta, ainda me foi necessário inserir 

uma NdT (Nota do Tradutor) na qual brevemente apresento o universo polissêmico do 

vocábulo cabra, cujo valor é, nesta perspectiva, importante de ser rememorado. Eis a nota:  

NdT: Cabre fait référence au mot cabra e nportugais brésilien. Cabra est un 

portugais brésilien un terme polysémique qui signifi el’animal chèvre et l’homme en 

tant qu’individu. La chèvre, l’animal typique du nord-est brésilien, est un élément 

important dans l’œuvre de Ariano Suassuna parce qu’elle représente 

l’environnement hostil du nord-est brésilien où la sécheresse dure six mois par an. 

Le terme cabra en tant qu’individu est typique de la région du nord-est brésilien et 

appartient au langage familier. 

 

A existência da NdT implica a rememoração ao vocábulo original cabra. 

Mencionando o contexto do vocábulo, – em toda sua polissemia – convida-se ao leitor a um 

conhecimento sobre o texto original. A NdT incita e comprova que em nenhum momento o 

vocábulo original cabra foi apagado em favor de uma legibilidade completa do texto francês. 

O estranhamento – ou a novidade – do vocábulo cabre, enquanto referência a um indivíduo, 

representa os ecos do texto original que reverberam em sua tradução. Este viés é uma maneira 

de aceitação e não descaracterização do Outro tal como é.  Isto é, do Outro enquanto Outro 

(sujeito).   
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II.3 Da ética em funcionamento: João Grilo 

 

Os elementos linguísticos de alto grau de intraduzibilidade (tal como os vocábulos 

cabra, sertanejo, morredor) – aqui tidos como os completamente inexistentes na língua alvo, 

restritos a um mundo distante da realidade linguístico-cultural francesa – são, nesta 

abordagem, onde a ética se mostra em seu mais eloquente viés. Isto se deve ao caráter 

singular do texto brasileiro, que segundo este projeto de tradução, deve ser manuseado de 

maneira delicada a fim encontrar-se na realidade francesa como o Estrangeiro enquanto 

sujeito, não como o “afrancesado” enquanto o objeto.  É por este motivo que estes elementos 

linguísticos de alto grau de intraduzibilidade são de grande importância nesta proposta de 

tradução ética. Eles carregam consigo uma carga histórico-cultural única, que deve 

idealmente estar minimamente presente no texto traduzido. 

 

Tratemos agora de entender como se deu o processo de tradução do nome próprio do 

personagem principal João Grilo. Comecemos por entender o que o próprio Ariano Suassuna 

pensa sobre a tradução dos nomes próprios em sua obra. A fala de Suassuna que se seguirá 

ocorreu numa entrevista televisionada ao Canal Brasil em 04/12/2013. Eis seus dizeres:   

“Quando comecei a escrever o Auto da Compadecida (isso é para vocês verem 

como era o ambiente), eu fui visitado por um colega meu, um dramaturgo que foi na 

minha casa. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho uma falta de sorte 

danada. Tem gente que vai me converter na minha casa. Eu não converto ninguém, 

tá certo? Eu não vou na casa de outra pessoa dizer “Olhe, você deve pensar 

assim”, mas eu tenho uma falta de sorte pra isso danada. De vez em quando, vai um 

camarada lá em casa me dizer o que é que eu devo escrever e como. Pois bem, esse 

aí chegou lá (em casa) e disse: “Eu soube que você está escrevendo uma peça de 

teatro”, e eu “estou”, ele disse “é regionalista?”, eu sabia que não era, 

estritamente não era, mas como de qualquer maneira, eu disse “é”, aí ele disse “se 

passa no sertão?”, eu disse “passa”, ele “tem cangaceiro?”, eu disse “tem”, ele 

“rapaz, ninguém aguenta mais isso não”, aí ele disse “e como é o nome dos 

personagens?”, eu disse “os personagens principais são Chicó e João Grilo”, ele 

“Chicó e João Grilo? Rapaz, não faça isso não! Me diga uma coisa, como é que 

vão traduzir isso?”, eu digo “eu sei lá, rapaz”. Vocês imaginem que preocupação 

infantil? Aí ele disse a mim “eu só boto nome nos meus personagens que podem ser 

traduzidos pro inglês e pro francês. Por exemplo, gosto muito do nome Martin. 

Porque é Martin (pronúncia francesa) na França e Martin (pronúncia americana) 

nos Estados Unidos”. Vocês imaginem eu botar Martin (pronúncia americana) e 

Martin (pronúncia francesa) em Chicó e João Grilo? Vá te danar! Boto nada! Eu 

disse a ele “eu não boto, não há quem faça!” disse eu “olhe, eu gosto muito do 

romance russo. Eu decoro aqueles nomes todos RodionRomânovitchRaskólnikov22. 

Eu decoro tudinho porque eu sei, eu gosto. Então eles que se virem”. 23 

 

                                                        
22Referência ao personagem Rodion Românovitch Raskóln de Dostoievski (1821-1881) em Crime e Castigo. 
23Ariano Suassuna em entrevista em Canal Brasil em 2013. Esta fala encontra-se a partir do minuto 9:00. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D4N4q4Mit2E> Acesso em 09/10/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=D4N4q4Mit2E
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Tomando nota destes cômicos dizeres de Ariano sobre a tradução dos nomes próprios 

de sua obra, apresento-lhes minha proposta de tradução ética para o nome João Grilo e logo 

discorro sobre como e porque cheguei até ela. Eis a proposta: João Grillon.  

 

O nome próprio João Grilo, tem por si só, relevância em Auto da Compadecida, pois 

representa o pobre sertanejo que utiliza-se de sua astúcia e inteligência para sobreviver no 

ambiente hostil e coronelista do sertão paraibano. João, como bem sabe qualquer brasileiro, é 

um nome extremamente comum e popular. Tem sua origem no hebraico Iohanane e sua 

popularidade certamente foi influenciada por dois personagens bíblicos mencionados no Novo 

Testamento. Um deles é João Batista, o profeta filho de Zacarias, que batizou Jesus - 

considerado pelos cristãos ortodoxos como o precursor de Jesus Cristo. O outro personagem 

bíblico com este nome é o apóstolo João, também conhecido como São João Evangelista, um 

dos doze apóstolos de Jesus que mais viveu, muitas vezes caracterizado como o preferido do 

Messias. É autor do livro de Apocalipse e não foi martirizado como a maioria dos outros 

apóstolos.24 Grilo, por outro lado é uma referência ao inseto grilo, que é ágil, perspicaz, 

esquelético. Tal como o pobre João Grilo que sobrevive às custas de sua astúcia e come pouco 

por ser extremamente pobre. 

 

O nome João Grilo, porém não foi criado por Ariano Suassuna, o personagem do 

sertanejo desnutrido e astuto é popularmente conhecido na região nordeste do Brasil. Por ser 

um personagem folclórico (um dos requisitos para denominar o folclore é o anonimato autoral 

de seus mitos25), não se sabe ao certo quem o criou, mas eis um personagem cujo imaginário é 

popular. O cordel Proezas de João Grilo antecede a criação de Auto da Compadecida e 

descreve o personagem tal como Ariano o retrata em sua obra (uma das inspirações para a 

criação do Auto da Compadecida foi o referido cordel). Sobre João Grilo, diz o cordel:  

 

João Grilo foi um cristão 

Que nasceu antes do dia  

Criou-se sem formosura  

Mas tinha sabedoria  

E morreu depois das horas 

Pelas artes que fazia. (LIMA)26 

 

                                                        
24Em O Dicionário da Biblía 1 – As pessoas e os lugares (2001) organizado por Bruce Metzeger e Michael 

Coogan 
25 Em O conceito de folclore (2008) de Roberto Benjamin. Disponível em: 

<http://www.unicamp.br/folclore/Material/extra_conceito.pdf> Acesso em 10/10/2015 
26Cordel Proezas de João Grilo de João Ferreira de Lima (data de publicação desconhecido assim como o 

nascimento e a morte do autor) 

http://www.unicamp.br/folclore/Material/extra_conceito.pdf
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No que diz respeito à proposta de tradução escolhida, por que traduzir apenas o Grilo 

(Grillon) e renunciar à tradução do nome João, que também tem cunho por demais popular na 

França, sob o semelhante nome Jean? Respondo à esta pergunta primeiramente mencionando 

que embora os nomes João e Jean tenham o mesmo cunho bíblico e possam ser de igual 

popularidade em ambas as realidades (brasileira e francesa), a opção de manter o nome 

português brasileiro deve-se a uma tentativa de não descaracterização deste personagem 

folclórico brasileiro. Embora os nomes João e Jean sejam igualmente populares, há sem 

dúvida, uma diferença e cultural e fonética entre eles. João remete à realidade popular 

brasileira, enquanto Jean, à francesa. Isto é, muito embora sejam de grande semelhança e 

referência, os referidos nomes não têm o mesmo valor estético-cultural. Buscando manter este 

viés brasileiro e arriscando um certo estranhamento no texto francês, optei por manter o nome 

João.  

 

Esta proposta também incita o viés bermaniano de novidade, o qual acabamos de 

analisar anteriormente. Isto é, a proposta evoca a ética da tradução ao não transformar ou 

aclimatar o referido nome próprio a um contexto onde seu referente é genuíno. Não somente, 

devo sem dúvidas ressaltarque as correspondências de João Guimarães Rosa ao seu tradutor 

italiano EdoardoBizzarri inspiraram-me a manter o nome português brasileiro em detrimento 

de substituí-lo pelo francês. Guimarães Rosa escreve para EdoardoBizzarri sobre os nomes 

próprios que teriam de ser traduzidos em sua obra: 

 

2. NOMES PRÓPRIOS – Exato. Assim também é que eu pensava: V. deixando uns 

como estão, e traduzindo outros. Ou, mesmo, “inventando”. Quando entra seu 

“critério exclusivamente pessoal, arbitrário e fônico”, fico alegre e tranquilo. Nele é 

que eu, sinceramente, confio. (O tradutor francês, de acordo comigo, está 

procedendo assim. Os norte-americanos deixaram tudo na forma original, o que 

achei ruim.) Haverá casos, também, em que V. já viu que o bom, de mais vivo 

efeito, é a solução mista – conservar uma parte e traduzir o resto. (ROSA, 2001, p. 

38) 

 

Como diz Guimarães Rosa, há momentos em que é interessante optar pela tradução 

mista. A tradução do nome próprio João Grilo é um exemplo disso. Guardando o valor 

popular e cultural do nome João e traduzindo o homônimo do inseto grilo - cuja tradução em 

francês é fonética e graficamente de grande semelhança ao termo em português, há então a 

solução João Grillon.  

 

Esta proposta de tradução atende à ética da tradução devido ao seu caráter não 

aclimatador dos elements culturais do nome próprio em questão: João (enquanto nome 
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popular, vulgar) e grilo (enquanto inseto). O animal grilo, por sua vez, é igualmente 

reconhecido em ambas as realidades culturais, isto torna-o perfeitamente traduzível sem danos 

ou renúncias semânticas ou culturais, atendendo, assim, à proposta de tradução ética do nome 

próprio em questão e atendendo também à perspectiva de Ariano Suassuna que sustenta que o 

nome de seu personagem não necessita existir tal qual como existe na cultura para a qual é 

traduzido. A tradução João Grillon evoca um estrangeirismo (através de João, vocábulo cuja 

fonética é inexistente no sistema francês) e convida o leitor a um conhecimento e um esforço 

de memorização do nome do Outro, tal como Ariano faz ao memorizar e reverenciar os 

nomes próprios do romance russo tão distintos da realidade brasileira. Não somente, esta 

tradução renuncia o afrancesamento do nome João, tal como a família Suassuna recusou-se a 

afrancesar seu queijo brasileiro.  
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II.4 Da ética em funcionamento: o sertanejo 
 

A figura do sertanejo, já tematizada em José de Alencar, Graciliano Ramos, 

Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e em outros escritores brasileiros, é digna de uma 

particular análise devido ao seu caráter autóctone e em decorrência disso, alto grau de 

intraduzibilidade. Esta peculiaridade é de grande relevância para a tradução ética. A figura 

genuinamente brasileira do sertanejo – o homem que nasce e vive no sertão – desenvolve, no 

universo suassiniano, um papel peculiar. Tomemos nota primeiramente que o imaginário do 

sertanejo e do sertão tem razões de existência estética diferentes no decorrer da história da 

literatura brasileira. Como nos ilustra o grande pensador da literatura brasileira Afrânio 

Coutinho:  

“Desde o Romantismo, com a valorização do genius loci, um fato da maior 

significação foi a crescente importância do Brasil regional. [...] Há, porém uma 

diferença essencial entre o Regionalismo tal como eravisto pelos românticos e o que 

foi posto em prática pelas gerações realistas. Em José de Alencar, Gonçalves Dias, 

Bernardo Guimarães, o Regionalismo é uma forma de escape do presente para o 

passado, um passado idealizado pelo sentimento e artificializado pela transposição 

de um desejo de compensação e representação por assim dizer onírico. [...] Cria-se, 

inclusive, um tipo de herói – o herói regional – de estaturaquase épica em seus 

aspectos de super-homem, em luta contra umdestino fatal, traçado pela forças 

superiores do ambiente. [...] O Regionalismo foi uma das formas que assumiu o 

nacionalismoiterário brasileiro, a partir do Romantismo. É uma das respostas à 

pergunta do séc. XIX sobre como deveria ser a literatura para tercaráter e identidade 

nacionais, isto é, para ser brasileira.” (COUTINHO, 2001, p.1352) 

 

O regionalismo romântico, portanto, tem este caráter autenticamente romântico do 

escapismo, da fuga à realidade presente, da busca do inatingível (o passado) por meio da 

memória. O viés regional de Suassuna – já bem posterior ao movimento romântico brasileiro - 

, por outro lado, é imbuído de razão de ser. Isto é, o sertão, e por extensão, o sertanejo, não 

são meros elementos estéticos de sua obra, mas sim elementos fundamentais da construção 

autêntica da identidade brasileira – tal como preconizava o Movimento Armorial, capiteneado 

por Ariano. É preciso tomar nota deste viés fundamental da figura do sertanejo (figura de 

representação genuína e autêntica do Brasil) para compreendermos a proposta de tradução 

ética do sertanejo. 

 

A proposta de tradução que logo apresentarei aspirou primordialmente o caráter 

fonético (significante) e gráfico deste vocábulo tão impregnado de autoctocidade. Pois, se o 

referido vocábulo já é completamente estranho à realidade linguístico-cultural francesa, é 

preciso então rememorar seu caráter visual e gráfico para evitar a descaracterização anti-ética 

da tradução do vocábulo. Eis a proposta de tradução:  
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Sèrtanéjo 

 

Notemos que a grafia é a mesma da língua do português brasileiro, mas difere-se na 

adição de acentos diacríticos (que modificam a realização fonética da palavra). Propõe-se 

então um novo vocábulo ao sistema linguístico francês – ou como já mencionado, propõe-se a 

novidade berminiana na língua francesa. A adição dos acentos diacríticos deve-se ao anseio 

de alcançar a mesma pronúncia do vocábulo português no texto traduzido em francês. Em 

decorrência desta adição dos acentos diacríticos franceses, a pronúncia de sèrtanéjo torna-se 

bastante semelhante à pronúncia original do português brasileiro. Isto incita as reminiscências 

do texto suassuniano no texto traduzido e configura uma tentativa de não descaracterização 

deste vocábulo autóctone do nordeste brasileiro.  

 

Além disso, a tradução deste vocábulo requer uma NdT (Nota do Tradutor) na qual 

seu significado deve ser brevemente discorrido. A inserção desta NdT entra em acordo com a 

NdT do vocábulo cabra e corrobora um complexo de Notas do Tradutor que configuram a 

importância da menção aos vocábulos originais. Isto posto, notamos que nestes dois casos, o 

vocábulo original não foi apagado, mas mencionado explicitamente em suas respectivas NdTs 

com o intuito de que sua autenticidade e definição não sejam modificadas ou transportadas à 

realidade francesa por mera aclimatação. Eis a NdT de sèrtanéjo:  

 

NdT: Le sertanejo (mot qui vient de sertão) est celui qui naît et vit dans la région 

nord-est du sertão du Brésil. Le sertão est une zone géographique du Nordeste du 

Brésil au climat semi-aride. Son sens originel signifie l'« arrière-pays », une zone 

éloignée des centres urbains, c’est la campagne. (CAVENDISH, 2016).  

 

Entende-se que a presente proposta de tradução está em concordância com a tradução 

ética devido ao seu caráter anti-aclimatador. Isto é, uma vez que seu conteúdo gráfico é 

mantido, concomitante à adição de elementos fonéticos – introduzidos para aproximar-se da 

pronúncia brasileira e ainda sim serem legíveis no sistema linguístico francês – há a criação 

de um novo vocábulo, não a descaracterização do mesmo ou a substituição leviana (tal como 

a tradução do cabra pelo pote). Esta criação, sempre ligada radiculamente à referência do 

texto original, propõe o aceitamento do Outro enquanto Outro, pois estimula o conhecimento 

de uma realidade paralela, convidando o Estrangeiro ao espaço da língua francesa. 
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Conclusão 

 
O presente trabalho buscou aplicar a ética da tradução proposta por Antoine Berman 

em A tradução e a Letra – ou o albergue do longínquo (1999) –  na tradução por mim feita da 

peça de Ariano Suassuna, Auto da Compadecida. Tem-se primordialmente por conclusão que 

para um traduzir ético é necessário o estudo minucioso do texto original, pois é apenas nele 

que encontram-se as leis internas de sua poética e sua respectiva possibilidade de tradução. É 

tão somente por meio da análise do texto original que elementos extra-textuais destacam-se. 

Isto é, é por meio da linguagem que uma determinada realidade cultural, social, histórica e 

estética é destacada, tal como percebemos na análise do vocábulo cabra, sertanejo e João 

Grilo. Estes elementos extra-textuais devem ser considerados uma vez que a tradução se 

propõe a ser ética, pois é por intermédio destes que a máxima da ética da tradução, 

“reconhecer o Outro enquanto Outro”, é passível de ser alcançada. Percebemos que para uma 

tradução ética não há fórmulas fechadas nem metodologia específica, pois notamos nesta 

referida tradução, que diferentes ferramentas e abordagens foram utilizadas e pensadas 

particularmente a fim de chegarmos às propostas de tradução ética anteriormente citadas.  
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ANEXOS: 

 
Estes anexos constituem-se da tradução de Auto da Compadecida e dos quadros de análise 

especial citados anteriormente. O quadro referente à tradução (QUADRO 1: Original, tradução e 

comentários) contitui-se de todas as versões da tradução que precederam a versão final (versão 3). 

Foi-nos interessante manter a as versões anteriores (1 e 2) para que fosse possível analisar todo o 

processo de fazimento da respectiva tradução. Foi sobretudo por meio desta metodologia que pôde-se 

detectar equívocos tradutórios tal como o caso da tradução do vocábulo cabra que foi discutido no 

corpo deste trabalho.  Portanto, a tradução final da peça Auto da Compadecida refere-se à versão 3 

(terceira coluna) do quadro abaixo, enquanto as outras (versão 1 e 2) configuram o processo de 

elaboração pelo qual a tradução final passou em seu processo de criação. A coluna de “Comentários” 

deste quadro refere-se à comentários e dúvidas pessoais do tradutor que ocorreram no momento 

imediato da tradução. Estes comentários constam nesta coluna com o intuito de registrar 

imediatamente estas primeiras percepções para que possam ser discorridas posteriormente no Diário 

do Tradutor e nos quadros de análise especial.  

 

QUADRO 1: Original, tradução e comentários 

 

 
Original Versão 1  Versão 2  Versão 3 Comentários 

Chicó  

 

Ai, meu Deus! 

Pobre de Jõao 

Grilo vai 

morrer! 

Chicó 

 

Mon Dieu! 

Pauvre João 

Grilo, il va 

mourir... 

Chicó 

 

Oh mon Dieu! 

Le pauvre João 

Grillon va 

mourir... 

Chicò 

 

Oh mon Dieu! Le 

pauvre João Grillon 

va mourir... 

Pobre de João 

Grilo é o mesmo 

que Pobre João 

Grilo? 

João Grilo 

 

Deixe de 

latomia, Chicó, 

parece que 

nunca viu 

homem morrer! 

Nisso tudo eu 

só lamento é 

perder o 

testamento do 

cachorro.  

Morre. 

João Grillon 

 

Arrête des 

confusions, 

Chicó, tu as 

l’air de gens 

qui n’a jamais 

vu un homme 

mourir. Après 

tout, je ne me 

lamente que la 

perte du 

testament du 

chien. 

 

Il est mort. 

João Grillon 

 

Arrête de 

pleurnicher, 

Chicó. On 

dirait que tu 

n’as jamais vu 

un homme 

mourir. Après 

tout, je ne 

lamente que 

perdre le 

testament du 

chien. 

 

Il meurt.  

João Grillon 

 

Arrête de 

pleurnicher, Chicò. 

On dirait que tu 

n’as jamais vu un 

homme mourir. 

Après celà, je suis 

seulement desolé 

de perdre le 

testament du chien. 

 

Il meurt. 

Latomia é 

coloquial?  

Chicó Chicó  Chicó Chicò Não tem mais 



 51 

 

João! João! 

Morreu! Ai meu 

Deus, morreu 

pobre de João 

Grilo! Tão 

amarelo, tão 

safado e morrer 

assim! Que é 

que eu faço no 

mundo sem 

João? João! 

João! Não tem 

mais jeito, João 

Grilo morreu. 

Acabou-se o 

Grilo mais 

inteligente do 

mundo. 

Cumpriu sua 

sentença e 

encontrou-se 

com o único 

mal 

irremediável, 

aquilo que é a 

marca de nosso 

estranho destino 

sobre a terra, 

aquele fato sem 

explicação que 

iguala tudo o 

que é vivo num 

só rebanho de 

condenados, 

porque tudo o 

que é vivo 

morre. Que 

posso fazer 

agora? Somente 

seu enterro e 

rezar por sua 

alma. 

 

 

João! João! Il 

est mort! Mon 

Dieu, le pauvre 

João Grillon 

est mort! Si 

jaune, si 

canaille et il 

est mort 

comme ça! 

Qu’est-ce que 

c’est que j’ai 

ferais dans le 

monde sans 

João? João! 

João! Il n’y a 

plus de 

solution, João 

Grillon est 

mort. Le 

Grillonle plus 

intelligent du 

monde est fini. 

Il a accompli 

sa sentence et 

s’est trouvé 

avec le seul 

mal 

irrémediable, 

ce qui est la 

marque de 

notre étrange 

destin sous la 

Terre, ce fait 

sans 

explication qui 

égale tout ce 

qui est vivant à 

un seul 

troupeau de 

condamnés, 

parce que tout 

ce qui est 

vivant, décède. 

Qu’est-ce que 

peux-je faire 

maintenaint? 

Seulement son 

enterrement et 

prier pour son 

 

João! João! Il 

est mort! Mon 

Dieu,  le 

pauvre João 

Grillon est 

mort. Si jaune, 

si canaille et Il 

est mort 

comme ça! Je 

ferais quoi 

dans le monde 

sans João? 

João! João! 

Plus de 

solution. João 

Grillon est 

mort. Le 

Grillon le plus 

malin du 

monde est fini. 

Il a accompli 

sa sentence et 

il a rencontré 

le seul mal 

irrémediable, 

ce qui est la 

marque de 

notre étrange 

destin sur 

terre, ce fait 

sans 

explication qui 

égale tout ce 

qui est vivant à 

un seul 

troupeau de 

condamnés 

parce que tout 

ce qui est vif 

meurt. Je fais 

quoi 

maintenant? 

Seulement 

prier pour son 

âme et son 

enterrement.   

 

João! João! Il est 

mort! Mon Dieu,  

le pauvre João 

Grillon est mort. Si 

jaune, si canaille et 

mourir comme ça! 

Je ferais quoi dans 

le monde sans 

João? João! João! 

Plus de solution. 

João Grillon est 

mort. Le Grillon le 

plus malin du 

monde est fini. Il a 

accompli sa 

sentence et il a 

rencontré le seul 

mal irrémediable, 

ce qui est la 

marque de notre 

étrange destin sur 

terre, ce fait sans 

explication qui 

égale tout ce qui est 

vivant à un seul 

troupeau de 

condamnésparce 

que tout ce qui est 

vivant meurt. Je 

fais quoi 

maintenant? 

Seulement prier 

pour son âme et 

son enterrement.   

jeito  jeito = 

meio e solução 

 

Se traduzir por 

solução, é uma 

interpretação? 
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âme 

Entra na igreja, 

limpando as 

lágrimas e aqui 

pode-se 

novamente 

interromper o 

espetáculo. Se 

se montar a 

peça com dois 

cenários, 

organiza-se 

então a cena 

para o 

julgamento que 

se segue. Mas 

pode-se 

continuá-lo com 

o mesmo 

cenário, 

usando-se 

somente 

pequenas 

modificações, já 

sugeridas no 

início e que  o 

próprio texto a 

seguir 

esclarece. 

Il rentre dans 

l’Église, essuie 

les larmes et 

maintenant il 

est demandé 

encore une fois 

permis 

d’interrompre 

le spectacle. Si 

la pièce est 

montée avec 

deux 

scenários, on 

organise la 

scène pour le 

jugement qui 

se suit.  Mais, 

il est possible 

de continuer 

avec le même 

scénario, 

seulement en 

modificant des 

petites choses 

qui ont été 

déjà sugérées 

au début et que 

le texte ci-

dessous 

éclaircit. 

Il rentre dans 

l’Église, 

essuyant  les 

larmes et ici 

on peut encore 

une fois 

interrompre le 

spectacle. Si la 

pièce est 

montée avec 

deux 

scenários, on 

organise la 

scène pour le 

jugement qui  

suit. Mais, il 

est possible de 

continuer avec 

le même 

scénario en ne 

modificant que 

des petites 

choses qui ont 

été déjà 

sugérées au 

début et que le 

texte ci-

dessous 

éclaircit. 

Il rentre dans 

l’Église, en 

essuyant  les 

larmes et ici on 

peut à nouveau  

interrompre le 

spectacle. Si la 

pièce est montée 

avec deux 

scenários, on 

organise la scène 

pour le jugement 

qui  suit. Mais, il 

est possible de 

continuer avec le 

même scénario en 

ne modificant que 

des petites choses 

qui ont été déjà 

sugérées au début 

et que le texte ci-

dessous éclaircit. 

 

Palhaço, 

entrando 

 

Peço desculpas 

ao distinto 

público que teve 

de assistir a esta 

pequena 

carnificina, mas 

ela era 

necessária ao 

desenrolar da 

história. Agora 

a cena vai 

mudar um 

pouco. João, 

levante-se e 

ajude a mudar o 

cenário. Chicó! 

Clown, en 

rentrant 

 

Je m’excuse 

auprès du 

public 

dintingué qui a 

regardé ce petit 

massacre, mais 

il c’était 

nécessaire 

pour le 

développement 

de l’histoire. 

Maintenant la 

scène va 

changer un 

peu. João, 

lève-toi et aide 

Clown, en 

rentrant 

 

Je m’excuse 

auprès du 

public 

distingué qui a 

dû assister à ce 

petit carnage 

mais c’était 

nécessaire 

pour le 

développement 

de l’histoire. 

Maintenant la 

scène va 

changer un 

peu. João, 

lève-toi et 

Clown, en rentrant 

 

Je m’excuse auprès 

du public distingué 

qui a dû assister à 

ce petit carnage 

mais c’était 

nécessaire pour le 

déroulement de 

l’histoire. 

Maintenant la 

scène va changer 

un peu. João, lève-

toi et aide-nous à 

changer le 

scénario. Chicò! 

Appelle les autres! 
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Chame os 

outros. 

 

nous à changer 

le scénàrio. 

Chicó! Appelle 

les autres! 

 

aide-nous à 

changer le 

scénario. 

Chicó! Appelle 

les autres! 

Chicó 

 

Os defuntos 

também? 

 

Chicó 

 

Les défunts 

aussi? 

 

Chicó  

 

Les défunts 

aussi? 

Chicò 

 

Les défunts aussi? 

 

Palhaço 

 

Também 

Clown 

 

Oui.  

 

Clown  

 

Oui.  

Clown  

 

Oui. 

Interessante 

notar como o 

“também” 

tornou-se “sim”. 

Tradução 

instintiva. 

Chicó 

 

Senhor Bispo, 

Senhor Padre, 

Senhor Padeiro!  

 

Chicó 

 

Monsieur 

l’Évêque, 

monsieur le 

Prêtre, 

monsieur le 

boulanger. 

 

Chicó 

 

Monsieur 

l’Évêque, 

monsieur le 

Prêtre, 

monsieur le 

Boulanger. 

Chicò 

 

Monsieur l’Évêque, 

monsieur le Prêtre, 

monsieur le 

Boulanger. 

As letras 

maiúsculas dos 

personagens 

“Padre”, 

“Bispo” e 

“Padeiro” 

devem-se às 

funções dos 

referidos que 

desempenham o 

papel de nome 

próprio.  

Palhaço 

 

É preciso mudar 

o cenário, para a 

cena do 

julgamento de 

vocês. Tragam o 

trono de Nosso 

Senhor! Agora a 

igreja vai servir 

de entrada para 

o céu e para o 

purgatório. O 

distinto público 

não se espante 

ao ver, nas 

cenas seguintes, 

dois demônios 

vestidos de 

vaqueiro, pois 

isso decorre de 

uma crença 

Clown 

 

Il faut changer 

le scénario 

pour la scène 

de votre 

jugement. 

Apportez le 

trône du 

Seigneur. 

Maintenant 

l’église va 

servir d’entrée 

du ciel et du 

purgatoire. Le 

public 

distingué, ne 

s’effrayera pas 

avec les scènes 

suivantes qui 

ont les deux 

démons vêtus 

Clown  

 

Il faut changer 

le scénario 

pour la scène 

de votre 

jugement. 

Apportez le 

trône du Notre-

Seigneur. 

Maintenant 

l’église va 

servir d’entrée 

du ciel et du 

purgatoire. Le 

public 

distingué ne 

s’effraie pas 

avec les scènes 

suivantes où il 

y a deux 

démons vêtus 

Clown  

 

Il faut changer le 

scénario pour la 

scène de votre 

jugement. Apportez 

le trône du Notre-

Seigneur. 

Maintenant l’église 

va servir d’entrée 

au ciel et au 

purgatoire. Le 

public distingué ne 

s’effraie pas avec 

les scènes suivantes 

où il y a deux 

démons vêtus de 

vacher, ça vient 

d’une croyance du 

sertão du nord-est 

du Brèsil. 
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comum no 

sertão do 

Nordeste. 

 

de vacher, ça 

vient d’une 

croyance 

commune du 

sertão du nord-

est du Brèsil. 

de vacher, ça 

vient d’une 

croyance du 

sertão27 du 

nord-est du 

Brèsil. 

É claro que 

essas falas 

serão cortadas 

ou adaptadas 

pelo encenador, 

de acordo com 

a montagem que 

se fizer. 

 

Bien sûr que 

les paroles 

seront 

supprimées ou 

adaptées par le 

metteur en 

scène, en 

fonction du 

montage qu’il 

fera. 

Bien sûr que 

ces paroles 

seront 

supprimées ou 

adaptées par le 

metteur en 

scène, en 

fonction du 

montage qu’il 

fera. 

Bien sûr que ces 

paroles seront 

supprimées ou 

adaptées par le 

metteur en scène, 

en fonction du 

montage qu’il fera. 

 

Palhaço 

 

Agora os 

mortos. Quem 

estava morto? 

Clown 

 

Maintenant les 

morts. Qui 

était mort? 

 

Clown 

 

Maintenant les 

morts. Qui 

était mort?  

Clown 

 

Maintenant les 

morts. Qui était 

mort? 

 

Bispo 

 

Eu. 

 

Évêque 

 

Moi. 

 

 

Évêque 

 

Moi.  

Évêque 

 

Moi. 

 

Palhaço 

 

Deite-se ali 

Clown 

 

Couche-toi là. 

Clown 

 

Couche-toi là. 

Clown 

 

Couche-toi là. 

 

Padre 

 

Eu também. 

 

Prêtre 

 

Moi aussi. 

 

Prêtre 

 

Moi aussi. 

 

Prêtre 

 

Moi aussi. 

 

 

Palhaço 

 

Deite-se junto 

dele. Quem 

mais? 

Clown 

 

Couche-toi 

avec lui. Qui 

manque? 

 

Clown 

 

Couche-toi 

avec lui. Qui 

manque? 

 

Clown 

 

Couche-toi avec 

lui. Qui manque? 

 

 

Jõao Grilo 

 

Eu, o padeiro, a 

mulher, o 

sacristão, 

Severino e o 

cabra. 

João Grillon 

 

Moi, le 

boulanger, la 

femme, le 

sacristain, 

Severino et son 

João Grillon 

 

Moi, le 

boulanger, la 

femme, le 

sacristain, 

Severino et son 

João Grillon 

 

Moi, le Boulanger, 

la Femme, le 

Sacristain, 

Severino et son 

cabre28. 

Problemática do 

vocábulo cabra. 
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 camarade. 

 

pote. 

 

 

Palhaço 

 

Deitem-se todos 

e morram. 

 

Prêtre 

 

Couchez-vous 

tous et mourez. 

Prêtre 

 

Couchez-vous 

tous et 

mourrez. 

Prêtre 

 

Couchez-vous tous 

et mourrez. 

 

João Grilo 

 

Um momento. 

João Grillon  

 

Un moment. 

 

João Grillon  

 

Un moment. 

João Grillon  

 

Un moment. 

 

Palhaço 

 

Homem, morra, 

que o 

espetáculo 

precisa 

continuar! 

Clown  

 

Homme, 

meurt. Il faut 

que le 

spectacle 

continue! 

Clown  

 

Homme, 

meurs. Il faut 

que le 

spectacle 

continue! 

Clown  

 

Homme, meurs. Il 

faut que le 

spectacle continue! 

 

João Grilo 

 

Espere, quer 

mandar no meu 

morredor? 

João Grillon 

 

Attends! Tu 

veux 

commander 

mon 

succombrant? 

 

João Grillon 

 

Attends! Tu 

veux 

commander 

mon 

clabottant? 

 

João Grillon 

 

Attends! Tu veux 

commander mon 

clabottant? 

 

Morredor: termo 

que não existe 

em português, 

mas é 

plausivelmente 

compreensível 

devido ao seu 

procedimento de 

formação de 

palavra. O 

radical e o 

sufixo juntos 

culminam numa 

unidade 

semântica.  Se 

este termo não 

existe 

formalmente na 

língua de 

partida, deverá 

existir na língua 

de chegada ou 

deve ser também 

inventado de 

acordo com a 

mesma 

formação de 

palavra? 

Palhaço 

 

O que é que 

você quer? 

Clown 

 

Qu’est-ce que 

c’est que tu 

Clown 

 

Qu’est-ce que 

c’est que tu 

Clown 

 

Qu’est-ce que c’est 

que tu veux? 
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veux? veux? 

João Grilo 

 

Já que tenho de 

ficar aqui 

morto, quero 

pelo menos 

ficar longe do 

sacristão.  

João Grillon 

 

Si je dois 

rester mort ici, 

je veux au 

moins être loin 

du sacristain. 

João Grillon 

 

Comme je dois 

rester mort ici, 

au moins je 

veux être loin 

du sacristain. 

João Grillon 

 

Comme je dois 

rester mort ici, au 

moins je veux être 

loin du sacristain. 

 

Palhaço 

 

Pois fique. 

Deite-se ali. E 

você, Chicó? 

Clown  

 

Alors, reste 

loin! Couche-

toi là.Et toi, 

Chicó? 

 

Clown  

 

Alors, reste 

loin! Couche-

toi là.Et toi, 

Chicó? 

 

Clown  

 

Alors, reste loin! 

Couche-toi là.Et 

toi, Chicó? 

 

 

Chicó 

 

Eu escapei. 

Estava na igreja, 

rezando pela 

alma de João 

Grilo. 

Chicó  

 

J’ai échappé à 

la mort.. J’étais 

à l’église en 

priant pour 

l’âme de João 

Grillon. 

Chicó  

 

J’ai échappé à 

la mort.. J’étais 

à l’église en 

priant pour 

l’âme de João 

Grillon. 

Chicó  

 

J’ai échappé à la 

mort.. J’étais à 

l’église en priant 

pour l’âme de João 

Grillon. 

 

Palhaço 

 

Que bem 

precisada anda 

disso. Saia e vá 

rezar lá fora. 

Muito bem, 

com toda essa 

gente morta, o 

espetáculo 

continua e terão 

oportunidade de 

assistir seu 

julgamento. 

Espero que 

todos os 

presentes 

aproveitem os 

ensinamentos 

desta peça e 

reformem suas 

vidas, se bem 

que eu tenha 

certeza de que 

todos os que 

estão aqui são 

Clown  

 

Elle en avait 

beaucoup 

besoin de 

prière. Sortez 

et priez dehors. 

Bien, avec tout 

ce gens morts, 

le spectacle 

continue et 

vous aurez 

l’opportunité 

de regarder à 

leurs 

jugements. 

J’espère que 

tous les 

présents 

profitent des 

enseignements 

de cette pièce 

et reforment 

ses vies, même 

si je suis 

certain que 

Clown  

 

Elle en avait  

besoin de 

prière. Sors et 

va prier 

dehors. Bien, 

avec tout ces 

gens morts, le 

spectacle 

continue et ils  

auront 

l’opportunité 

de regarder à 

leurs 

jugements. 

J’espère que 

tous les 

présents 

profitent des 

enseignements 

de cette pièce 

et réforment 

leurs vies, 

même si je suis 

certain que 

Clown  

 

Elle en avait  

besoin de prière. 

Sors et va prier 

dehors. Bien, avec 

tout ces gens morts, 

le spectacle 

continue et ils  

auront 

l’opportunité de 

regarder à leurs 

jugements. J’espère 

que tous les 

présents profitent 

des enseignements 

de cette pièce et 

réforment leurs 

vies, même si je 

suis certain que 

tous ceux qui sont 

ici sont de vrais 

saints, 

pratiquement sans 

méchanceté, sans 

mesquinerie, 
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uns verdadeiros 

santos, 

praticamente 

sem maldade, 

sem 

mesquinhez, 

incapazes de 

julgar e de falar 

mal dos outros, 

generosos, sem 

avareza, ótimos 

patrões, 

excelentes 

empregados, 

sóbrios, castos e 

pacientes. E 

basta, se em que 

seja pouco. 

 

 

 

 

 

Música. 

tous qui sont 

ici sont des 

vrais saints, 

pratiquement 

sans 

méchanceté, 

sans 

mesquinérie, 

incapables de 

juger ou de 

mal dire des 

autres, des 

généreux, sans 

averice, des 

super patrons, 

des excellents 

employés, 

sobres, 

intègres et 

patients. Et ça 

suffit, 

 

Musique. 

tous ceux qui 

sont ici sont de 

vrais saints, 

pratiquement 

sans 

méchanceté, 

sans 

mesquinerie, 

incapables de 

juger ou de 

maudire les 

autres, sont 

généreux, sans 

avarice des 

super patrons, 

des excellents 

employés, 

sobres, chastes 

et patients. Et 

ça suffit, c’est 

trop. 

 

Musique. 

incapables de juger 

ou de maudire les 

autres, sont 

généreux, sans 

avarice des super 

patrons, des 

excellents 

employés, sobres, 

chastes et patients. 

Et ça suffit, c’est 

trop. 

 

Musique. 

Música de 

circo. O 

Palhaço sai 

dançando. Se se 

montar a peça 

em três atos ou 

houver 

mudança de 

cenário, 

começará aqui 

a cena do 

julgamento, 

com o pano 

abrindo e os 

mortos 

despertando. 

Chanson de 

cirque. Le 

clown sort en 

dançant, Si la 

pièce est 

montée en trois 

acts, ou si le 

scenário est 

changé, il 

commencera 

maintenant la 

scéne du 

jegement. Le 

rideau s’ouvre 

et les morts se 

réveillent 

 

Chanson de 

cirque. Le 

clown sort, en 

dançant. Si la 

pièce est 

montée en trois 

acts, ou si le 

scenário est 

changé, 

commencera 

ici la scéne du 

jugement. Le 

rideau s’ouvre 

et les morts se 

réveillent. 

 

Chanson de cirque. 

Le clown sort,en 

dançant. Si la pièce 

est montée en trois 

acts, ou si le 

scenário est 

changé, 

commencera ici la 

scéne du jugement. 

Le rideau s’ouvre 

et les morts se 

réveillent. 

 

João Grilo, 

para o 

Cangaceiro 

 

Mas me diga 

uma coisa, 

havia 

João Grillon 

au cangaceiro 

 

Mais, dis-moi 

une chose, est-

qu’il avait 

besoin de me 

João Grillon 

au cangaceiro 

 

Mais, dis-moi 

une chose, tu 

avais besoin de 

me tuer? 

João Grillon au 

cangaceiro29 

 

Mais, dis-moi une 

chose, tu avais 

besoin de me tuer? 
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necessidade de 

você me matar? 

tuer? 

 

Cangaceiro 

 

E você não me 

matou?  

Cangaceiro  

 

Et toi, tu n’as 

me tué aussi? 

Cangaceiro  

 

Et toi, tu ne 

m'as pas tué 

non plus? 

Cangaceiro  

 

Et toi, tu ne m'as 

pas tué non plus? 

 

João Grilo 

 

Pois é por isso 

mesmo que eu 

reclamei. Você 

já estava 

desgraçado, 

podia ter-me 

deixado em paz. 

João Grillon  

 

Alors, c’est 

pour celà que 

je protèste. Tu 

étais déjà 

disgracé, donc, 

tu pourrais me 

laisser 

tranquille. 

João Grillon  

 

Alors, c’est à 

cause de ça 

que j’ai ralé. 

Tu étais déjà 

disgracé donc 

tu aurais pu me 

laisser en paix.  

João Grillon  

 

Alors, c’est à cause 

de ça que j’ai ralé. 

Tu étais déjà 

disgracé donc tu 

aurais pu me laisser 

en paix. 

 

Severino 

 

Eu, por mim, 

agora que já 

morri, estou 

achando até 

bom. Pelo 

menos estou 

descansando 

daquelas 

correrias. Quem 

deve estar 

achando ruim é 

o bispo. 

Severino  

 

Moi, qui suis 

déjà mort, je 

trouve que 

c’est bon. Au 

moins je me 

répose des 

agitations. 

Celui qui ne 

doit pas être 

content c’est 

l’Évêque. 

 

Severino  

 

Moi, de mon 

côté, 

maintenant que 

je suis déjà 

mort, je trouve 

même que c'est 

bien d'être ici. 

Au moins je 

me repose des 

agitations. Qui 

ne doit pas être 

content c’est 

l’Évêque. 

 

Severino  

 

Moi, de mon côté, 

maintenant que je 

suis déjà mort, je 

trouve même que 

c'est bien d'être ici. 

Au moins je me 

repose des 

agitations. Qui ne 

doit pas être 

content c’est 

l’Évêque 

 

Bispo 

 

Eu? Por quê? 

Estou até me 

dando bem! 

Éveque  

 

Moi? Pour 

quoi? Je suis 

même très 

tranquille. 

Éveque  

 

Moi? Pour 

quoi? Ça va 

plutôt très bien 

pour moi. 

Éveque  

 

Moi? Pour quoi? 

Ça va plutôt très 

bien pour moi. 

 

João Grilo 

 

É, estão todos 

muito calmos 

porque ainda 

não repararam 

naquele freguês 

que está ali, na 

sombra, 

esperando que 

nós acordemos. 

João Grillon 

 

Oui. Tout le 

mond est 

calme parce 

que personne 

s’aperçu de 

celui qui est là, 

sur la sombre. 

Il attend que 

nous-nous 

João Grillon 

 

Oui. Tous sont 

très calmes car 

ils n'ont pas 

remarqué ce 

client qui est 

là, dans 

l'ombre, 

attendant notre 

réveil. 

João Grillon 

 

Oui. Tous sont très 

calmes car ils n'ont 

pas remarqué ce 

client qui est là, 

dans l'ombre, 

attendant notre 

réveil. 
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 réveillons.. 

 

 

Padre 

 

Quem é? 

Prêtre 

 

C’est qui? 

 

Prêtre 

 

C’est qui? 

Prêtre 

 

C’est qui? 

 

João Grilo 

 

Você ainda 

pergunta? 

Desde que 

cheguei 

comecei a sentir 

um cheiro ruim 

danado. Essa 

peste deve ser 

um diabo. 

João Grillon 

 

Tu me 

demandes 

encore? Dés 

que je suis 

arrivé je sens 

un très 

mauvais odeur. 

Cette peste 

doit être un 

diable. 

João Grillon 

 

Tu me 

demandes 

encore? 

Depuis que je 

suis arrivé j’ai 

senti une odeur 

damnée. Cette 

peste doit être 

un diable. 

João Grillon 

 

Tu me demandes 

encore? Depuis que 

je suis arrivé j’ai 

senti une odeur 

damnée. Cette 

peste doit être un 

diable. 

 

Demônio, 

saindo da 

sombra, severo 

 

Calem-se todos. 

Chegou a hora 

da verdade. 

Démon, en 

sortant de 

l’ombre, 

sevère 

 

Taisez-vous. 

Le temps de la 

verité est 

arrivé. 

 

Démon, en 

sortant de 

l’ombre, 

sevère 

 

Taisez-vous 

tous.  L'heure 

de vérité est 

arrivée. 

 

Démon, en sortant 

de l’ombre, sevère 

 

Taisez-vous tous.  

L'heure de vérité 

est arrivée. 

 

 

Severino 

 

Da verdade? 

Severino 

 

De la vérité? 

 

Severino 

 

De vérité? 

 

Severino 

 

De vérité? 

 

 

Bispo 

 

Da verdade? 

 

Évêque 

 

De la vérité? 

 

Évêque 

 

De vérité? 

 

Évêque 

 

De vérité? 

 

 

Padre 

 

Da verdade? 

Prêtre 

 

De la vérité? 

 

 

Prêtre 

 

De vérité? 

 

Prêtre 

 

De vérité? 

 

 

Demônio  

 

Da verdade, 

sim. 

Démon 

 

Oui. De la 

vérité. 

 

 

Démon 

 

Oui. De vérité. 

 

Démon 

 

Oui. De vérité. 

 

 

João Grilo 

 

Então já sei que 

João Grillon 

 

Alors, je déjà 

João Grillon  

 

Alors je sais 

João Grillon  

 

Alors je sais déjà 

Comigo era na 

mentira. Como 

diabos traduzir 
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estou 

desgraçado, 

porque comigo 

era na mentira. 

 

sais qui je suis 

disgracé, parce 

que avec moi 

tout était sur la 

mensonge. 

 

déjà que je suis 

disgracé  parce 

qu'avec moi 

c´était que du 

mensonge.  

 

que je suis disgracé 

parce qu'avec moi 

c´était que du 

mensonge.  

 

isso?  

 

Demônio 

 

Vocês agora 

vão pagar por 

tudo o que 

fizeram. 

 

Démon 

 

Maintenant, 

vous irez payer 

pour tout ce 

que vous avez 

fait! 

Démon 

 

Maintenant, 

vous irez payer 

pour tout ce 

qui vous avez 

fait! 

Démon 

 

Maintenant, vous 

irez payer pour tout 

ce qui vous avez 

fait! 

 

Padre 

 

Mas o que foi 

que eu.. 

Prêtre 

 

Mais, qu’est-ce 

que c’est que 

je... 

 

Prêtre 

 

Mais, qu’est-ce 

que c’est que 

je... 

 

Prêtre 

 

Mais, qu’est-ce que 

c’est que je... 

 

 

Demônio 

 

Silêncio! 

Chegou a hora 

do silêncio para 

vocês e do 

comando para 

mim. E calem-

se todos. Vem 

chegando agora 

quem pode mais 

do que eu e do 

que vocês. 

Deitem-se! 

Deitem-se! 

Ouçam o que 

estou dizendo, 

senão será pior! 

Démon  

 

Du silence! 

Les temps du 

silence est 

arrivé pour 

vous et les 

temps du 

commandemen

t est arrivé 

pour moi! Et 

taisez-vous. Il 

s’approche 

maintenant, 

celui qui peut 

plus que moi et 

plus que tous 

vous. 

Couchez-vous! 

Couchez-vous! 

Étendez-moi 

ou ça sera pire! 

Démon 

 

Silence! Le 

moment du 

silence est 

arrivé pour 

vous et le 

moment du 

commandemen

t est arrivé 

pour moi. 

Taisez-vous 

tous! 

S'approche 

maintenant 

celui qui peut 

plus que moi et 

que vous. 

Couchez-vous! 

Couchez-vous! 

Entendez ce 

que je vous dis 

ou ça sera pire 

encore!  

Démon 

 

Silence! Le 

moment du silence 

est arrivé pour vous 

et le moment du 

commandement est 

arrivé pour moi. 

Taisez-vous tous! 

S'approche 

maintenant celui 

qui peut plus que 

moi et que vous. 

Couchez-vous! 

Couchez-vous! 

Entendez ce que je 

vous dis ou ça sera 

pire encore! 

 

Desde que ele 

começou a 

falar, soam 

ritmadamente 

duas pancadas, 

fortes e secas, 

de tambor e 

Depuis qu’il y 

a commencé à 

parler, il 

sonnent en 

rythme deux 

battues forts et 

secs de 

Depuis qu’il a 

commencé à 

parler, sonnent 

rythmiquement 

deux coups 

forts et secs, 

une de 

Depuis qu’il a 

commencé à 

parler, sonnent 

rythmiquement 

deux coups forts et 

secs, une de 

tambour et l’autre 
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uma de prato, 

com uma pausa 

mais ou menos 

longa entre 

elas, ruído que 

deve se repetir 

até a aparição 

do Encourado. 

Este é o diabo, 

que, segundo 

uma crença do 

sertão do 

Nordeste, é um 

homem muito 

moreno, que se 

veste como um 

vaqueiro. Esta 

cena deve se 

revestir de um 

caráter meio 

grotesco, pois a 

ordem que o 

Demônio dá, 

mandando que 

os personagens 

se deitem, já 

insinua o fato 

de que o maior 

desejo do diabo 

é imitar Deus , 

resultado de seu 

orgulho 

grotesco. 

tambour et 

symbale, avec 

une pause plus 

ou moins 

longue entre-

elles. Ce bruit 

doit se répéter 

jusqu’à 

l’apparition du 

Cuiré. Il est le 

diable que, 

selon la 

croyance du 

sertão du 

nord-est 

brésilien, est 

un homme très 

brun qui est 

habillé comme 

un vacher. 

Cette scène 

doit se 

constituer d’un 

air plus ou 

moins 

grotesque, 

parce que c’est 

ce que le 

démon 

ordonne (il 

ordonne que 

les 

personnages se 

couchent) ce 

qu’insinue que 

le diable a 

l’envie de 

imiter Dieu – 

résultat de son 

orgueil 

grotesque.  

tambour et 

l’autre de 

cymbale, avec 

une pause plus 

ou moins 

longue entre 

les battues. Ce 

bruit doit se 

répéter jusqu’à 

l’apparition du 

Cuiré. Il est le 

diable que 

selon une 

croyance du 

sertão du 

nord-est du 

Brésil, est un 

homme très 

brun, vêtu 

comme un 

vacher. Cette 

scène  doit 

avoir un 

caractère un 

peu grotesque, 

vu que l'ordre 

que le démon 

donne aux 

personages , de 

se coucher, 

insinue déjà 

que le plus 

grand désir du 

diable est 

d'imiter Dieu, 

résultat de son 

orgueil 

grotesque. 

de cymbale, avec 

une pause plus ou 

moins longue entre 

les battues. Ce 

bruit doit se 

répéter jusqu’à 

l’apparition du 

Cuiré. Il est le 

diable que selon 

une croyance du 

sertão du nord-est 

du Brésil, est un 

homme très brun, 

vêtu comme un 

vacher. Cette scène  

doit avoir un 

caractère un peu 

grotesque, vu que 

l'ordre que le 

démon donne aux 

personages, de se 

coucher, insinue 

déjà que le plus 

grand désir du 

diable est d'imiter 

Dieu, résultat de 

son orgueil 

grotesque. 

Demônio 

 

Desculpe, fiz 

tudo para que 

eles se 

deitassem, mas 

não houve jeito.  

Démon  

 

Pardonnez-

moi, j’ai tout 

fait pour qu’ils 

se couchent, 

mais il s’était 

impossible 

Démon 

 

Pardonnez-

moi, j’ai tout 

fait pour qu’ils 

se couchent, 

mais 

impossible.  

Démon 

 

Pardonnez-moi, j’ai 

tout fait pour qu’ils 

se couchent, mais 

impossible. 

 

Encourado, Cuiré, Cuiré, grossier Cuiré, grossier Fazer questão> 
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ríspido 

 

Cale-se. Você 

nunca passará 

de um imbecil. 

Como se eu 

vivesse fazendo 

questão de ser 

recebido dessa 

ou daquela 

maneira! 

grossier  

 

Taise-toi. Tu 

ne seras qu’un 

imbecil pour 

toujours! 

Comme si j’ai 

exigeais être 

reçu de telle ou 

telle façon. 

 

Tais-toi. Tu ne 

seras jamais 

qu’un imbecil.  

Comme si je 

vivais en 

voulant à tout 

prix être reçu 

de cette 

manière ou de 

cette autre-là.  

 

 

Tais-toi. Tu ne 

seras jamais qu’un 

imbecil. Comme si 

je vivais en voulant 

à tout prix être reçu 

de cette manière ou 

de cette autre-là.  

 

expressão 

familiar. 

Analisar a 

palavra 

“questão” 

isoladamente e 

buscar entender 

esta expressão 

Demônio 

 

Peço-lhe 

desculpas, não 

foi isso que eu 

quis dizer.  

Démon 

 

Je vous 

présents mes 

excuses, j’ai 

voulais pas 

dire ça 

 

Démon 

 

Je vous 

présente mes 

excuses, c’est 

pas ce que j’ai 

voulu dire.  

Démon 

 

Je vous présente 

mes excuses, c’est 

pas ce que j’ai 

voulu dire 

 

Encourado 

 

Foi exatamente 

isso que você 

quis dizer. É 

terrível ter-se 

um sonho como 

o que eu tive e 

ver que ele vai 

ancorar nesse 

embrutecimento 

da inteligência e 

da dignidade! 

Cuiré 

 

Il c’était 

exactement ça 

que tu voulais 

dire. C’est 

terrible faire 

un rêve como 

celui qui j’ai 

eu et voir quil 

va rester dans 

ce 

abrutissement 

de 

l’intelligence 

et de la dignité. 

 

Cuiré  

 

C’est 

exactement ce 

que tu as voulu 

dire. C'est 

terrible de faire 

un rêve comme 

celui que j'ai 

fait, et voir 

qu'il va 

s'ancrer dans 

cet 

abrutissement 

de 

l'intelligence et 

de la dignité! 

Cuiré  

 

C’est exactement 

ce que tu as voulu 

dire.  C'est terrible 

de faire un rêve 

comme celui que 

j'ai fait, et voir qu'il 

va s'ancrer dans cet 

abrutissement de 

l'intelligence et de 

la dignité! 

 

Demônio 

 

Isso pode 

acontecer 

comigo. Eu 

posso me sentir 

assim, mas o 

senhor... 

Démon  

 

Celà peut 

arriver à moi. 

Je peux me 

sentir comme 

ça, mais vous.. 

Démon 

 

Ça peut arriver 

à moi. Moi, je 

peux me sentir 

comme ça, 

mais vous....  

Démon 

 

Ça peut arriver à 

moi. Moi, je peux 

me sentir comme 

ça, mais vous.... 

 

Encourado 

 

Cale-se, já 

disse! Que me 

importa o que 

Cuiré 

 

Taise-toi!, j’ai 

déjà dit. Peu 

importe ce que 

Cuiré  

 

Tais-toi, je t’ai 

déjà dit. Peu 

m’importe ce 

Cuiré  

 

Tais-toi, je t’ai déjà 

dit. Peu m’importe 

ce que tu fais ou 
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você faz ou 

sente? O que me 

desgosta é ver 

minha imagem 

refletida em 

você, uma 

imagem 

profundamente 

repugnante. 

Mas vamos aos 

fatos. Que 

vergonha! 

Todos 

tremendo! Tão 

corajosos antes, 

tão covardes 

agora! O Senhor 

Bispo, tão cheio 

de dignidade, o 

padre, o valente 

 Severino... E 

você, o Grilo 

que enganava 

todo mundo, 

tremendo como 

qualquer 

safado! 

 

tu fait ou sens.  

Ce que je 

n’aime pas  

c’est voir mon 

image réflétée 

à toi, une 

image 

profondement 

repugnante. 

Mais on part 

aux faits. 

Quelle honte! 

Tout le monde 

tremble. Si 

corageux 

avant, si lâches 

maintenant! Le 

monsieur 

Bispo, si plein 

de dignité, le 

prêtre, le brave 

Severino... Et 

toi, le Grillon 

qui trompait 

tout le monde, 

en  

tremblant 

comme tous 

les cannailes! 

que tu fais ou 

sens. Ce qui 

me déplaît pas 

c’est voir mon 

image réflétée 

en toi. Une 

image 

profondement 

repugnante. 

Mais, Allons 

aux faits. 

Quelle honte! 

Tout le monde 

tremble! Si 

courageux 

avant, si lâches 

maintenant!  

Le Monsieur 

Évêque, si 

plein de 

dignité…le 

Prêtre, le brave 

Severino… Et 

toi, le Grillon 

qui trompait 

tout le monde, 

tu trembles 

comme 

n’importe 

quelle canaille.  

sens. Ce qui me 

déplaît pas c’est 

voir mon image 

réflétée en toi. Une 

image 

profondement 

repugnante. Mais, 

allons aux faits. 

Quelle honte! Tout 

le monde tremble! 

Si courageux avant, 

si lâches 

maintenant!  

Le Monsieur 

Évêque, si plein de 

dignité…le Prêtre, 

le brave 

Severino… Et toi, 

le Grillon qui 

trompait tout le 

monde, tu trembles 

comme n’importe 

quelle canaille. 

João Grilo 

 

Que é que posso 

fazer? Já disse 

mais de cem 

vezes a mim 

que não 

tremesse e 

tremo. Desde 

que ouvi 

aquelas 

pancadas que 

comecei a sentir 

um calafrio 

danado. 

João Grillon 

 

Qu’est-ce que 

c’est que je 

peux faire? Je 

m’ai dit déjà 

cent fois pour 

ne pas 

trembler, mais 

je tremble. Dés 

que j’ai 

entendu des 

battues, j’ai 

commencé à 

sentir des 

chairs de poule 

damnés. 

 

João Grillon  

 

Qu’est-ce que 

je peux faire? 

Je m’ai dit déjà 

cent fois pour 

ne pas 

trembler, mais 

je tremble. Dés 

que j’ai 

entendu des 

battues j’ai 

commencé a 

sentir des 

chairs de poule 

damnés.  

João Grillon  

 

Qu’est-ce que je 

peux faire? Je m’ai 

dit déjà cent fois 

pour ne pas 

trembler, mais je 

tremble. Dés que 

j’ai entendu des 

battues j’ai 

commencé a sentir 

des chairs de poule 

damnés. 

Calafrio danado. 

O termo 

“danado” 

funciona neste 

universo como 

um advérbio de 

intensidade. 

Encourado 

 

Cuiré 

 

Cuiré  

 

Cuiré  
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E tem razão, 

porque o que 

vai lhe 

acontecer é 

coisa muito 

séria. 

(Sorrindo). É 

engraçado  

como vocês 

empregam às 

vezes a palavra 

exata, sem 

terem 

consciência 

perfeita do fato. 

O que você 

sentiu foi 

exatamente um 

arrepio danado. 

(Severo, ao 

Demônio). Leve 

a todos para 

dentro! 

 

Et tu as raison! 

Parce que ce 

qui va t’arriver 

sont des choses 

trop sérieuses 

(il sourrit). 

C’est drôle 

que, parfois, 

vous tous 

utilisez le mot 

exact, sans 

avoir la 

conscience 

parfaite du fait. 

Ce que tu as 

senti a été 

exactemant un 

chair de poule 

damné. 

(Sévère, il dit 

au démon). 

Prenez tous à 

l’intérieur! 

Tu as raison!  

Ce qui va 

t’arriver est 

une sorte de 

chose trop 

grave. (en 

souriant). C’est 

drôle comme 

vous (il dit à 

tous) utilisez le 

mot exact sans 

même être bien 

conscient du 

fait. Ce que tu 

as senti a été 

exactement un 

chair de poule 

damné. 

(Sévère, il dit 

au démon). 

Prenez tous à 

l’intérieur! 

Tu as raison!  

Ce qui va t’arriver 

est une sorte de 

chose trop grave. 

(en souriant). C’est 

drôle comme vous 

(il dit à tous) 

utilisez le mot 

exact sans même 

être bien conscient 

du fait. Ce que tu 

as senti a été 

exactement un 

chair de poule 

damné. (Sévère, il 

dit au démon). 

Prenez tous à 

l’intérieur! 

Severino 

 

Ai meu Deus, 

vou pagar 

minhas mortes 

no inferno! 

Severino 

 

Oh mon Dieu! 

Je vais payer 

mes morts au 

l’enfer! 

Severino  

 

Oh mon Dieu! 

Je vais payer 

mes morts au 

l’enfer! 

Severino  

 

Oh mon Dieu! Je 

vais payer mes 

morts au l’enfer! 

 

Bispo 

 

Senhor 

demônio, tenha 

compaixão de 

um pobre bispo!  

Évêque 

 

Monsieur 

démon, aiez-

vous 

compassion 

d’un pauvre 

Évêque! 

 

Évêque 

 

Monsieur 

démon, aiez 

compassion 

d’un pauvre 

évêque! 

Évêque 

 

Monsieur démon, 

aiez compassion 

d’un pauvre 

évêque!  

Bispo aqui 

encontra-se em 

minúsculo, pois 

refere-se ao 

substantivo, não 

ao personagem. 

Encourado 

 

Ah, compaixão.. 

Como pilhéria é 

boa! Vamos 

todos para 

dentro. Para 

dentro, já disse. 

Todos para o 

fogo eterno, 

para padecer 

Cuiré  

 

Oh, la 

compassion...C

omme                                                                                     

c’est bon la 

moquerie! 

Allons-nous 

tous vers 

l’intérieur. 

Allez, j’ai déjà 

Cuiré  

 

Oh, la 

compassion… 

Comme c’est 

bon la 

moquerie! 

Allons-nous 

tous vers 

l’intérièur, j’ai 

déjà dit. Tous 

Cuiré  

 

Oh, la 

compassion… 

Comme c’est bon 

la moquerie! 

Allons-nous tous 

vers l’intérièur, j’ai 

déjà dit. Tous vers 

le feu éternel, pour 

souffrir avec moi.  
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comigo. 

 

ordonné. Tous 

vers le feu 

éternel, pour 

endûrer avec 

moi! 

vers le feu 

éternel, pour 

souffrir avec 

moi. 

O Demônio 

começa a 

perseguir os 

mortos e o 

alarido deles é 

terrível. Ele vai 

agarrando um 

por um e os 

mortos vão se 

desvencilhando, 

aos gritos. 

Le démon 

commence à 

poursuivre les 

morts et leur 

vacarme est 

terrible. Il 

attrape un par 

un et les morts 

se dénouent, 

en hurlant. 

 

Le démon 

commence à 

poursuivre les 

morts. Leur 

vacarme est 

terrible. Il 

attrape un par 

un et les morts 

se dénouent, 

en hurlant.  

Le démon 

commence à 

poursuivre les 

morts. Leur 

vacarme est 

terrible. Il attrape 

un par un et les 

morts se dénouent, 

en hurlant 

 

Bispo 

 

Ai! Leve o 

padre! 

 

Évêque 

 

Ah! Prenez le 

Prêtre! 

 

Évêque 

 

Ah! Prenez le 

Prêtre! 

 

Évêque 

 

Ah! Prenez le 

Prêtre! 

 

 

Padre 

 

Ai! Leve o 

sacristão!  

Prêtre 

 

Ah! Prenez le 

sacristain! 

 

Prêtre 

 

Ah! Prenez le 

sacristain! 

 

Prêtre 

 

Ah! Prenez le 

sacristain! 

 

 

Sacristão  

 

Ai! Leve o 

Severino! 

Sacristain  

 

Ah! Prenez  

Severino! 

Sacristain  

 

Ah! Prenez  

Severino! 

Sacristain  

 

Ah! Prenez  

Severino! 

 

Severino 

 

Ai! Leve o 

cabra! 

Severino  

 

Ah! Prenez le 

bougre! 

 

Severino  

 

Ah! Prenez le 

pote! 

 

Severino  

 

Ah! Prenez le 

cabre! 

 

 

João Grillo 

 

Parem! Parem! 

Acabem com 

essa 

molecagem! 

João Grillon  

 

Arretez! 

Arretez! 

Cessez cette 

gaminerie! 

 

João Grillon  

 

Arretez! 

Arretez! 

Cessez cette 

gaminerie! 

 

João Grillon  

 

Arretez! Arretez! 

Cessez cette 

gaminerie! 

Molecagem, 

alude ao 

moleque. 

Familiar, 

coloquial. 

Seu grito é tão 

grande que 

todos param e o 

silêncio se faz.  

 

Son cri est si 

fort que tous 

arretent et le 

silence se fait. 

Son cri est si 

fort que tous 

arretent et le 

silence se fait. 

Son cri est si fort 

que tous arretent et 

le silence se fait. 

 

João Grilo 

 

Acabem com 

João Grillon 

 

Cessez cette 

João Grillon 

 

Cessez cette 

João Grillon 

 

Cessez cette 

 



 66 

essa 

molecagem. 

Diabo dum 

barulho danado. 

É assim, é? É 

assim, é? 

gaminerie.C’es

t un bruit 

vraiment 

damné. C’est 

donc comme 

ça, c’est-il? 

C’est comme 

ça? 

 

gaminerie. 

Diable de bruit 

damné. Alors 

ça va comme 

ça? C’est ça?  

gaminerie. Diable 

de bruit damné. 

Alors ça va comme 

ça? C’est ça? 

Encourado 

 

Assim como? 

Cuiré 

 

Comme ça, 

comment? 

 

Cuiré 

 

Comme ça, 

comment? 

 

Cuiré 

 

Comme ça, 

comment? 

 

 

João Grilo  

 

É assim de vez? 

É só dizer “pra 

dentro” e vai 

tudo? Que diabo 

de tribunal é 

esse que não 

tem apelação? 

João Grillon 

 

Est- il comme 

ça pour une 

fois? Il suffit 

dire “vers 

l’intérieur” et 

tout le monde 

y vas? Quel 

type 

d’avocasserie  

est ce tribunal-

ci où il n’y a 

pas d’appel? 

 

João Grillon  

 

Alors, c’est 

vraiment 

comme ça? 

Pour toujours? 

Il suffit dire 

“allez au 

l’intérieur” et 

tout le monde 

y va?  Quel 

type de diable 

est ce tribunal 

ici où il n’y a 

pas d’appel? 

João Grillon  

 

Alors, c’est 

vraiment comme 

ça? Pour toujours? 

Il suffit dire “allez 

au l’intérieur” et 

tout le monde y va?  

Quel type de diable 

est ce tribunal ici 

où il n’y a pas 

d’appel? 

 

Encourado 

 

É assim mesmo 

e não tem pra 

onde fugir! 

Cuiré 

 

C’est comme 

ça et il n’y a 

pas comme 

s’échapper! 

 

Cuiré 

 

C’est vraiment 

comme ça et il 

n’y a pas 

comment 

s’échapper! 

Cuiré 

 

C’est vraiment 

comme ça et il n’y 

a pas comment 

s’échapper! 

 

João Grilo 

 

Sai daí, pai da 

mentira! 

Sempre ouvi 

dizer que para 

se condenar 

uma pessoa ela 

tem de ser 

ouvida! 

João Grillon 

 

Pars, pére de la 

mensonge! J’ai 

toujours 

entendu parlé 

que pour 

condamner 

quelqu’un il 

faut que la 

personne soit 

entendue! 

 

João Grillon 

 

Sors d’ici, pére 

de la 

mensonge! J’ai 

toujours 

entendu parler 

que pour 

condamner 

quelqu’un il 

faut qu’avant 

la personne 

soit entendue! 

 

João Grillon 

 

Sors d’ici, pére de 

la mensonge! J’ai 

toujours entendu 

parler que pour 

condamner 

quelqu’un il faut 

qu’avant la 

personne soit 

entendue 
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Bispo 

 

Eu também. 

Boa, João 

Grilo! 

Évêque 

 

Moi aussi. 

Super, João 

Grillon! 

 

Évêque 

 

Moi aussi. 

Super, João 

Grillon! 

 

Évêque 

 

Moi aussi. Super, 

João Grillon!  

 

Boa, como 

traduzir? É 

extremamente 

coloquial. O que 

é “boa”? 

Padre 

 

Boa, João 

Grilo! 

 

Prêtre 

 

Super, João 

Grillon! 

 

Prêtre 

 

Super, João 

Grillon! 

 

Prêtre 

 

Super, João 

Grillon! 

 

Mulher 

 

Boa, João 

Grilo! 

Femme 

 

Super, João 

Grillon! 

Femme 

 

Super, João 

Grillon! 

Femme 

 

Super, João 

Grillon! 

 

Padeiro 

 

Você achou 

boa? 

 

Boulanger 

 

Tu as trouvé 

que ça a été 

super? 

 

Boulanger  

 

Tu as trouvé 

qui c’était 

super? 

Boulanger  

 

Tu as trouvé qui 

c’était super? 

 

Mulher 

 

Achei. 

Femme 

 

Oui. 

 

Femme 

 

Oui. 

Femme 

 

Oui. 

O verbo torna-se 

“oui” 

Padeiro 

 

Eu também 

achei. Boa, João 

Grilo! 

Boulanger 

 

Moi, j’ai 

trouvé super 

aussi. Super, 

João Grillon! 

Boulanger  

 

Moi je l’ai 

trouvé super 

aussi, João 

Grillon! 

Boulanger  

 

Moi je l’ai trouvé 

super aussi, João 

Grillon! 

 

Severino 

 

É isso mesmo e 

eu vou apelar 

para Nosso 

Senhor Jesus 

Cristo, que é 

quem pode 

saber. 

Severino  

 

C’est ça et je 

vais appeller 

Notre Seigneur 

Jésus-Christ, 

qui est celui 

qui le sais. 

 

Severino  

 

C’est ça et je 

vais appeller 

Notre Seigneur 

Jésus Christ, le 

seul qui peut 

en savoir.  

Severino  

 

C’est ça et je vais 

appeller Notre 

Seigneur Jésus 

Christ, le seul qui 

peut en savoir. 

 

Encourado 

 

Besteira, 

maluquice! 

Cuiré 

 

De la bêtise,  

de la folie! 

 

Cuiré  

 

Bêtise, folie! 

 

Cuiré  

 

Bêtise, folie! 

 

 

Padre 

 

Besteira ou 

maluquice, eu 

também apelo. 

Prêtre 

 

Soit-il bêtise 

ou soit- il folie, 

moi, je vais 

Prêtre  

 

Soit-il de la 

bêtise ou de la 

folie, moi, je 

Prêtre  

 

Soit-il de la bêtise 

ou de la folie, moi, 

je vais l’appeller 
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Senhor Jesus, 

certo ou errado, 

eu sou um padre 

e tenho meus 

direitos. Quero 

ser julgado, 

antes de ser 

entregue ao 

diabo. 

l’appeller 

aussi. Seigneur 

Jésus-Christ, à 

tort ou à 

raison, je suis 

un Prêtre et 

j’ai mes droits. 

Je veux être 

jugé avant 

d’être livré au 

diable. 

vais l’appeller 

aussi.  

Seigneur 

Jésus-Christ, à 

tort ou à 

raison, je suin 

un prêtre et j’ai 

mes droits. Je 

veux être jugé 

avant d’être 

livré au diable.  

aussi.  

Seigneur Jésus-

Christ, à tort ou à 

raison, je suin un 

prêtre et j’ai mes 

droits. Je veux être 

jugé avant d’être 

livré au diable. 

Aqui começam 

a soar pancadas 

de sino, no 

mesmo ritmo 

das de tambor 

anteriores. O 

Encourado 

começa a ficar 

agitado. 

Maintenant 

commence à 

sonner les 

battues de 

clôche, au 

même rythime 

des tambours 

précédent. Le 

cuiré 

commence à 

remuer. 

 

Ici les coups 

de clôche 

commencent à 

sonner au 

même rhythme 

des tambours 

précédents. Le 

Cuiré 

commence à 

remuer.  

Ici les coups de 

clôche commencent 

à sonner au même 

rhythme des 

tambours 

précédents. Le 

Cuiré commence à 

remuer 

 

João Grilo 

 

Ah! 

Pancadinhas 

benditas! Oi, 

está tremendo? 

Que vergonha, 

tão corajoso 

antes, tão 

covarde agora! 

Que agitação é 

essa? 

 

 

 

João Grillon  

 

Ah! Des 

petites  bénies 

battues! Alô, 

tu trembles? Si 

courageux 

avant, si 

couard 

maintenant!  

Qu’est-ce que 

c’est cette 

agitation? 

João Grillon  

 

Ah! Ces bénis 

coups! Salut! 

Tu trembles? 

Si courageux 

avant et si 

couard 

maintenant! 

C’est quoi 

cette agitation? 

João Grillon  

 

Ah! Ces bénis 

coups! Salut! Tu 

trembles? Si 

courageux avant et 

si couard 

maintenant! C’est 

quoi cette 

agitation? 

 

Encourado 

 

Quem está 

agitado? É 

somente uma 

questão de 

inimizade. 

Tenho o direito 

de me sentir mal 

com aquilo que 

me desagrada. 

 

Cuiré 

 

Qui est remué? 

C’est juste une 

question 

d’inimitié. J’ai 

le droit de ne 

me sentir bien 

avec ce qui ne 

me plait pas. 

 

Cuiré 

 

Qui est agité? 

C’est juste une 

question 

d’inimitié. J’ai 

le droit de ne 

pas me sentir 

bien avec celui 

qui me déplaît. 

Cuiré 

 

Qui est agité?C’est 

juste une question 

d’inimitié. J’ai le 

droit de ne pas me 

sentir bien avec 

celui qui me 

déplaît. 
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João Grilo 

 

Eu, pelo 

contrário, estou 

me sentindo 

muito bem. 

Sinto-me como 

se minha alma 

quisesse cantar. 

João Grillon 

 

Moi, au 

contraire,  je 

me sens très 

bien 

maintenant. Je 

me sens 

comme si mon 

âme voulait 

chanter.  

 

João Grillon  

 

Pour moi c’est 

le contraire, je 

me sens très 

bien. C’est 

comme mon 

âme voulait 

chanter.  

João Grillon  

 

Pour moi c’est le 

contraire, je me 

sens très bien. 

C’est comme mon 

âme voulait 

chanter. 

 

Bispo,estranha

mente 

emocionado 

 

Eu também. É 

estranho, nunca 

tinha 

experimentado 

um sentimento 

como esse. Mas 

é uma vontade 

esquisita, pois 

não sei bem se 

ela é de cantar 

ou e chorar. 

Évêque, 

étrangement 

touché  

 

Moi aussi. 

C’est étrange, 

j’avais jamais 

experimenté 

un sentiment 

comme ceci. 

Mais c’est un 

envie bizarre, 

parce que je ne 

sais bien si je 

veux chanter 

ou pleurer.   

 

Évêque 

 

Moi aussi. 

C’est étrange. 

J’avais jamais 

experimenté 

une sensation 

comme ça. 

C’est une 

envie bizarre, 

parce que je ne 

sais bien si je 

veux chanter 

ou pleurer.   

 

Évêque, 

étrangement ému 

 

Moi aussi. C’est 

étrange. J’avais 

jamais experimenté 

une sensation 

comme ça. C’est 

une envie bizarre, 

parce que je ne sais 

bien si je veux 

chanter ou pleurer.   

 

 

Esconde o rosto 

entre as mãos. 

As pancadas do 

sino continuam 

e toca uma 

música de 

aleluia. De 

repente, João 

ajoelha-se , 

como que 

levado por uma 

força 

irresistível e 

fica com os 

olhos fixos fora. 

Todos vão-se 

ajoelhando 

vagarosamente. 

O Encourado 

volta 

rapidamente as 

Il cache le 

visage avec les 

mains. Les 

battues du 

cloche 

continuent à 

sonner et une 

chanson 

d’alléluia 

commence à 

sonner à la 

fois. 

Soudainement, 

João 

s’agennouille 

comme s’il 

était poussé 

par une force 

irresistible et 

ses yeux sont 

fixes et sautés. 

Il cache le 

visage avec les 

mains. Les 

coups du 

cloche 

continuent à 

sonner et une 

chanson 

d’alléluia 

commence à 

sonner à la 

fois. 

Soudainement, 

João 

s’agennouille 

comme s’il 

était poussé 

par une force 

irresistible, ses 

yeux sont fixes 

et sautés. Tous 

Il cache le visage 

avec les mains. Les 

coups du cloche 

continuent à sonner 

et une chanson 

d’alléluia 

commence à sonner 

à la fois. 

Soudainement, 

João s’agennouille 

comme s’il était 

poussé par une 

force irresistible, 

ses yeux sont fixes 

et sautés. Tous 

s’agennouillent 

lentement. Le Cuiré 

revient rapidement 

en arrière pour ne 

pas voir le Christ 

qui rentre. C’est un 

 



 70 

                                                        
 

costas, para 

não ver o Cristo 

que vem 

entrando. É um 

preto retinto, 

com uma 

bondade 

simples e digna 

nos gestos e nos 

modos. A  

cena ganha uma 

intensa 

suavidade de 

iluminura. 

Todos estão de 

joelhos, com o 

rosto entre as 

mãos 

 

Tous 

s’agennouillen

t lentement. Le 

Cuiré revient 

rapidement en 

arrière pour ne 

pas voir le 

Christ qui 

rentre. C’est 

un noir très 

noir, avec une 

bonté simple et 

digne dans ses 

gestes. La 

scène gagne 

une intense 

suavité de 

luminosité. 

Tous sont à 

genoux, avec 

les mains sur 

le visage. 

s’agennouillen

t lentement. Le 

Cuiré revient 

rapidement en 

arrière pour ne 

pas voir le 

Christ qui 

rentre. C’est 

un noir très 

noir, avec une 

bonté simple et 

digne dans ses 

gestes. La 

scène gagne 

une  suavité 

intense de 

luminosité. 

Tous sont à 

genoux, avec 

le visage entre 

les mains.  

noir très noir, avec 

une bonté simple et 

digne dans ses 

gestes. La scène 

gagne une  suavité 

intense de 

luminosité. Tous 

sont à genoux, avec 

le visage entre les 

mains. 

Encourado, de 

costas, grande 

grito, com o 

braço ocultando 

os olhos 

 

Quem é, 

Manuel? 

Cuiré, de dos, 

en couchant les 

yeux. Un cri 

fort 

 

C’est qui? 

Manuel? 

 

Cuiré, de dos, 

en couchant les 

yeux. Un cri 

fort. 

 

C’est qui? 

Manuel?  

Cuiré, de dos, en 

couchant les yeux. 

Un cri fort. 

 

C’est qui? Manuel? 

 

Manuel 

 

Sim, é Manuel, 

o Leão de Judá, 

o Filho de Davi. 

Levantem-se 

todos, pois vão 

ser julgados. 

Manuel  

 

Oui, c’est 

Manuel, le 

Lion de Juda, 

le fils de 

David. Levez-

tous, vous 

serez jugés. 

 

Manuel 

 

Oui, c’est 

Manuel, le 

Lion de Juda, 

le fils de 

David. Levez-

tous, vous 

serez jugés.  

Manuel 

 

Oui, c’est Manuel, 

le Lion de Juda, le 

fils de David. 

Levez-tous, vous 

serez jugés. 

 

João Grilo  

 

Apesar de ser 

um sertanejo 

pobre e 

amarelo, sinto 

perfeitamente 

que estou diante 

João Grillon  

 

En depit d’être 

un sertanejo 

pauvre et 

jaune, je sens 

parfaitement 

que je suis 

João Grillon  

 

En depit d’être 

un sertanejo 

pauvre et 

jaune, je sens 

parfaitment 

que je suis 

João Grillon  

 

En depit d’être un 

sertanejo30 pauvre 

et jaune, je sens 

parfaitment que je 

suis devant un 

grand être. Je ne 
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de uma grande 

figura. Não 

quero faltar com 

o respeito a uma 

pessoa tão 

importante, mas 

se não me 

engano aquele 

sujeito acaba de 

chamar o senhor 

de Manuel.  

devant un 

grand être. Je 

ne veux pas 

manquer du 

respect à une 

personne si 

importante, 

mas si je ne me 

trompe pas, ce 

sujet là est 

vient de vous 

appeller 

Manuel.  

devant un 

grand être. Je 

ne veux pas 

manquer de 

respect à une 

personne si 

importante, 

mais si je ne 

me trompe pas, 

ce type là est 

vient de vous 

appeller 

Manuel.  

veux pas manquer 

de respect à une 

personne si 

importante, mais si 

je ne me trompe 

pas, ce type là est 

vient de vous 

appeller Manuel. 

Manuel 

 

Foi isso mesmo, 

João. Esse é um 

de meus nomes, 

mas você pode 

me chamar 

também de 

Jesus, de 

Senhor, de 

Deus... Ele 

gosta de me 

chamar de 

Manuel ou 

Emanuel, 

porque pensa 

que assim pode 

se persuadir de 

que sou 

somente 

homem. Mas 

você, se quiser, 

pode me chamar 

de Jesus. 

Manuel 

 

C’est correct, 

João. C’est 

l’un des mes 

noms, mais tu 

peux 

m’appeller 

aussi Jesus, 

Seigneur, 

Dieu... Il aime 

m’appeller 

Manuel ou 

Émmanuel 

parce qu’il 

pense que s’il 

le fait, il peut 

se convaincre 

de que je suis 

seulement un 

homme. Mais 

toi, si tu veux, 

tu peux 

m’appeller 

Jesus. 

 

Manuel  

 

C’est ça, João. 

Manuel est un 

des mes noms, 

mais tu peux 

m’appeller 

aussi Jésus, 

Seigneur, 

Dieu...  Il aime 

m’appeller 

Manuel ou 

Émannuel 

parce qu’il 

pense que 

comme ça il 

peut se 

convaincre de 

que je ne suis 

qu’un homme. 

Mais toi, si tu 

veux, tu peux 

m’appeller 

Jésus.  

Manuel  

 

C’est ça, João. 

Manuel est un des 

mes noms, mais tu 

peux m’appeller 

aussi Jésus, 

Seigneur, Dieu...  Il 

aime m’appeller 

Manuel ou 

Émannuel parce 

qu’il pense que 

comme ça il peut se 

convaincre de que 

je ne suis qu’un 

homme. Mais toi, 

si tu veux, tu peux 

m’appeller Jésus. 

 

João Grilo 

 

Jesus? 

João Grillon  

 

Jésus? 

 

João Grillon  

 

Jésus?  

João Grillon  

 

Jésus? 

 

Manuel 

 

Sim. 

Manuel 

 

Oui. 

 

Manuel  

 

Oui. 

Manuel  

 

Oui. 

 

João Grilo 

 

Mas, espere, o 

João Grillon  

 

Mais, attendez, 

João Grillon  

 

Mais, 

João Grillon  

 

Mais, attendez... 
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senhor é que é 

Jesus? 

c’est vous le 

Jésus? 

 

attendez... 

C’est vous qui 

est le Jésus?  

C’est vous qui est 

le Jésus? 

Manuel 

 

Sou. 

Manuel  

 

Oui. 

 

Manuel  

 

Oui.  

Manuel  

 

Oui. 

 

João Grilo 

 

Aquele Jesus a 

quem 

chamavam 

Cristo? 

João Grillon  

 

Le Jésus qu’on 

appelait 

Christ? 

João Grillon  

 

Le Jésus qu’on 

appelait 

Christ?  

João Grillon  

 

Le Jésus qu’on 

appelait Christ? 

 

Jesus 

 

A quem 

chamavam, não, 

que era Cristo. 

Sou, por quê? 

Jesus  

 

Pas qu’on 

appelait, celui 

qui était le 

Christ. Oui, je 

le suis, pour 

quoi? 

 

Jésus  

 

Pas qu’on 

appelait, celui 

qui est le 

Christ. Oui, 

c’est moi, pour 

quoi? 

Jésus  

 

Pas qu’on appelait, 

celui qui est le 

Christ. Oui, c’est 

moi, pour quoi? 

 

João Grilo 

 

Porque... não é 

lhe faltando 

com o respeito 

não, mas eu 

pensava que o 

senhor era 

muito menos 

queimado. 

 

João Grillon  

 

Parce que..... 

c’est pas que je 

te manque de 

respect, mais 

j’imaginais 

que vous étiez 

beaucoup 

moins brûlé. 

 

João Grillon  

 

Car...c’est pas 

que je vous 

manque de 

respect, mais 

j’imaginais 

que vous étiez 

beaucoup 

moins brûlé. 

João Grillon  

 

Car...c’est pas que 

je vous manque de 

respect, mais 

j’imaginais que 

vous étiez 

beaucoup moins 

brûlé. 

 

Bispo 

 

Cale-se, 

atrevido. 

Évêque 

 

Taise-toi, 

insolent. 

Évêque  

 

Tais-toi, 

insolent.  

Évêque  

 

Tais-toi, insolent. 

 

Manuel 

 

Cale-se você. 

Com que 

autoridade está 

repreendendo os 

outros? Você 

foi um bispo 

indigno de 

minha Igreja, 

mundano, 

autoritário, 

soberbo. Seu 

Manuel  

 

Taise-toi! 

D’où vient son 

autorité pour 

réprimer les 

autres? Tu as 

été un évêque 

indigne de 

mon Église. 

Mondain, 

autoritaire, 

superbe. Son 

Manuel  

 

Toi, tais-toi! 

D’où vient 

cette autorité 

pour réprimer 

les autres? Tu 

as été un 

évêque indigne 

de mon Église. 

Mondain, 

autoritaire, 

superbe! Son 

Manuel  

 

Toi, tais-toi!  D’où 

vient cette autorité 

pour réprimer les 

autres? Tu as été un 

évêque indigne de 

mon Église. 

Mondain, 

autoritaire, 

superbe! Son temps 

a passé. Tu a eu 

plusieurs 
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tempo já 

passou. Muita 

oportunidade 

teve  de exercer 

sua autoridade , 

santificando-se 

atrás dela. Sua 

obrigação era 

ser humilde, 

porque quanto 

mais alta é a 

função, mais 

generosidade e 

virtude requer. 

Que direito tem 

você de 

repreender João 

porque falou 

comigo com 

certa 

intimidade? 

João foi um 

pobre em vida e 

provou sua 

sinceridade 

exibindo seu 

pensamento. 

Você estava 

mais espantado 

do que ele e 

escondeu essa 

admiração por 

prudência 

mundana. O 

tempo da 

mentira já 

passou.  

 

 

temps a déjà 

passé. Tu a eu 

plusieurs 

d’opportunités 

de pratiquer 

ton autorité et 

de se santifier 

à travers 

d’elle. Son 

devoir était 

être humble, 

parce que le 

plus 

importante est 

la fonction, le 

plus générosité 

et vertu il est 

requis. Quel 

droit a-tu de 

réprimer João 

parce qu’il 

parle à moi de 

manière 

intime? Jõao a 

été un pauvre 

dans la vie et il 

est vient de 

confirmer son 

sincerité, en 

montrant sa 

pensée. Tu 

étais encore 

plus effrayé 

que lui et tu as 

caché cette 

surprise à 

cause de la 

prudence 

mondaine. Le 

temps de la 

mensonge a 

passé! 

temps a passé. 

Tu a eu 

plusieurs 

d’opportunités 

de pratiquer 

son autorité et 

d’être sanctifié 

au moyens 

d’elle. Son 

devoir était 

être humble, 

parce que le 

plus 

importante est 

la fonction, le 

plus générosité 

et vertu il est 

requis. Quel 

droit as-tu de 

réprimer João 

parce qu’il a 

parlé à moi de 

manière 

intime? João a 

été un pauvre 

dans la vie et il 

a éprouvé sa 

sincerité en 

montrant sa 

pensée. Tu 

étais encore 

plus effrayé 

que lui, mais tu 

as caché sa 

surprise à 

cause de la 

prudence 

mondaine. Le 

temps de la 

mensonge a 

déjà passé! 

d’opportunités de 

pratiquer son 

autorité et d’être 

sanctifié au moyens 

d’elle. Son devoir 

était être humble, 

parce que le plus 

importante est la 

fonction, le plus 

générosité et vertu 

il est requis. Quel 

droit as-tu de 

réprimer João parce 

qu’il a parlé à moi 

de manière intime? 

João a été un 

pauvre dans la vie 

et il a éprouvé sa 

sincerité en 

montrant sa pensée. 

Tu étais encore 

plus effrayé que 

lui, mais tu as 

caché sa surprise à 

cause de la 

prudence 

mondaine. Le 

temps de la 

mensonge a déjà 

passé! 

João Grilo  

 

Muito bem. 

Falou pouco 

mas falou 

bonito. A cor 

pode não ser das 

melhores, mas o 

João Grillon  

 

Très bien! Tu a 

parlé peu, mais 

tu a parlé bien. 

Ton couleur 

n’est pas la 

meilleur, mais 

João Grillon  

 

Très bien! 

Vous avez 

parlé peu, mais 

vous avez 

parlé bien. 

Votre couleur 

João Grillon  

 

Très bien! Vous 

avez parlé peu, 

mais vous avez 

parlé bien. Votre 

couleur n’est pas la 

meilleure, mais 
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RO 

2: 

No

me

s 

Pró

pri

os 
 

 

Nome Tradução  Análise 

Mulher Femme A mulher nesta peça não tem nome, o que pode 

indicar um apagamento deste personagem. No 

decorrer da trama, discorre-se sobre a condição 

submissa e muda da mulher, o que no caso do 

nome deste personagem, faz todo sentido.  

Severino Severino Nome popular brasileiro. 

João Grilo João Grillon João, nome biblíco. Grilo, um inseto magro e 

senhor fala bem 

que faz gosto.  

tu parle si bien 

que ça nous 

donne l’envie 

de t’entendre.  

 

n’est pas la 

meilleure, mais 

vous parlez si 

bien que ça me 

fait plaisir.  

 

vous parlez si bien 

que ça me fait 

plaisir.  

 

Manuel 

 

Muito obrigada, 

João, mas agora 

é sua vez . Você 

é cheio de 

preconceitos de 

raça. Vim hoje 

assim de 

propósito, 

porque sabia 

que isso ia 

despertar 

comentários.  

 

Que vergonha! 

Eu, Jesus, nasci 

branco e quis 

nascer judeu, 

como podia ter 

nascido preto. 

Para mim, tanto 

faz um branco 

como um preto. 

Você pensa que 

eu sou 

americano pra 

ter preconceito 

de raça? 

Manuel  

 

Merci 

beaucoup, 

João, mais 

maintenant 

c’est ton tour. 

Toi, qui es 

plein de 

préjugés 

raciaux. Je suis 

venu comme 

ça 

intentionellem

ent. Je savais 

que celà 

attirerait des 

commentaires 

 

Quelle honte! 

Moi, Jésus, je 

suis né blanc et 

j’ai voulu 

naître juif. 

Comment est-

que je pourrais 

être né noir? 

Pour moi, peu 

importe un 

blanc ou un 

noir. Tu penses 

que je suis 

américain pour 

avoir des 

préjugés 

raciaux? 

Manuel  

 

Merci 

beaucoup, 

João, mais 

maintenant 

c’est à toi le 

tour. Toi qui es 

plein de 

préjugés 

raciaux. Je suis 

venu comme 

ça à dessein 

car je savais 

que ça 

attirerait des 

commentaires 

 

Quelle honte! 

Moi, Jésus, qui 

suis né blanc et 

j’ai voulu 

naître juif, 

aussi bien que 

j’ai pourrais 

être né noir. 

Peu importe 

pour moi si on 

est blanc ou 

noir. Tu penses 

que je suis 

américain pour 

avoir des 

préjugés 

raciaux? 

Manuel  

 

Merci beaucoup, 

João, mais 

maintenant c’est à 

toi le tour. Toi qui 

es plein de préjugés 

raciaux. Je suis 

venu comme ça à 

dessein car je 

savais que ça 

attirerait des 

commentaires. 

Quelle honte! Moi, 

Jésus, qui suis né 

blanc et j’ai voulu 

naître juif, aussi 

bien que j’ai 

pourrais être né 

noir. Peu importe 

pour moi si on est 

blanc ou noir. Tu 

penses que je suis 

américain pour 

avoir des préjugés 

raciaux? 
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astuto, que escapa de armadilhas e é difícil de 

capturar. Eis o conjunto João (nome popular, 

vulgar) + Grilo (animal astuto) que calham 

perfeitamente ao personagem João Grilo. 

Chicó Chicò Chicò traz uma semelhança gráfica, porém não 

fonética de um nome próprio popular brasileiro: 

Chico. O acento oxítono remete a invenção, à 

criação sobre algo que já existe. A sua tradução 

consiste apenas na mudança tônica. O acento 

torna-se aberto em francês para causar o som 

aberto da vogal forte “O”. 

Manuel Manuel Nome derivado de Emanuel, uma das maneiras de 

se referir a Jesus. 

Padeiro Boulanger Substantivo comum que foi transformado em 

nome próprio, dando ao personagem uma certa 

insignificância e banalidade.  

Bispo Évêque Figura religiosa. 

Sacristão Sacristain Figura religiosa.  

Encourado Cuiré Aquele que veste roupa de couro, que está 

encourado. Segundo uma crença do nordeste, esta 

figura do vaqueiro vestido de couro representa o 

demônio. Há uma representação cultural desta 

figura mítica, não restringe-se apenas a um 

personagem vestido de couro. Esta representação 

cultural é impossível de ser transportada ao 

francês. Cabe aqui uma NTD? 

Demônio Démon Figura do demônio 

Compadecida Compatissante Adjetivo (compadecida) que se transforma em 

nome próprio (Compadecida), apropriando-se do 

valor semântico do adjetivo.  

Palhaço Clown Personagem cômico, de circo, show, ou de rua, 

frequentemente utiliza um nariz vermelho. Palhaço 

pode ser rico, ou pobre, pode pedir trocados na 

rua, ou ser um famoso palhaço, mas deve ser 

sempre engraçado. 

Padre Prêtre Figura religiosa.  

Emanuel Emannuel Emanuel: Significa "Deus está conosco" ou 

simplesmente "Deus conosco". 

Emanuel se originou a partir do termo hebraico 

Immanuel, composto pelos elementos immánu, 

que significa "conosco" e El, que quer dizer 

"Deus” ou “Senhor" e significa “Deus está 

conosco” ou “Deus conosco”. Este nome é 

conhecido por ser uma das formas utilizadas para 

chamar Jesus Cristo, conforme as profecias 

messiânicas descritas pelo profeta Isaías no Antigo 

Testamento da Bíblia 

 

QUADRO 3: Religiosidade 
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Termo/trecho Tradução Análise 

Chicó: Ai, meu Deus! Chicò: Oh mon Dieu! Expressão de surpresa, aflição, 

suspense, felicidade... Familiar 

e extremamente vulgarizada. 

Apesar de ter “Deus” impresso 

e ser de origem religiosa, é 

utilizada até por ateus e não 

cristãos.  

Chicò: [...]rezar por 

sua alma. 

Chicò: [...] prier pour son âme.  Costume cristão. Rezar pela 

alma de quem desencarnou 

para que a alma chegue às 

esferas superiores em bom 

estado e seja bem recebida. 

Igreja Église Termo e instituição de grande 

importância nesta peça. A 

Igreja é não somente o cenário 

do último ato, como é o fio 

condutor (A Igreja e seus 

desdobramentos, doutrinas, 

mandamentos) do enredo da 

peça inteira.  

Bispo Évêque Personagem da peça que não 

tem nome pessoal. Refere-se a 

ele por sua função.  Um bispo 

(do grego antigo επίσκοπος ou 

episcopos; e do latim 

episcopus: "inspetor", 

"diretor", "superintendente" 

ou, literalmente, "supervisor", 

de epi, fim/extremidade + 

skopos, vista, ou seja, "aquele 

que vê por cima, pelo alto, que 

supervisiona") é um título 

religioso presente em diversas 

confissões cristãs, tendo cada 

uma o seu conceito e suas 

tradições específicas. Antes do 

Cristianismo, o termo era 

utilizado para designar todo 

tipo de administrador (melhor 

tradução) nos domínios civil, 

financeiro, militar e judiciário. 

Uma mulher é uma episcopisa 

(porém, no Brasil, é 

popularmente chamada de 

bispa). Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B

ispo 

Padre  Prêtre Personagem da peça que não 
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tem nome pessoal. Refere-se a 

ele por sua função. As ordens 

ministeriais da Igreja Católica 

Romana incluem as ordens 

dos bispos, presbíteros e 

diáconos. O sacerdócio 

ordenado e o sacerdócio 

comum (ou sacerdócio de 

todos os batizados) são 

diferentes em função e 

essência. A distinção deve ser 

feita entre o "padre" e 

"presbítero". De acordo com o 

Código de Direito Canônico 

de 1983, "As palavras em 

latim sacerdos e sacerdotium 

são usadas para se referir, em 

geral, ao sacerdócio 

ministerial compartilhado por 

bispos e presbíteros. As 

palavras presbyter, 

presbyterium e presbyteratus 

referem-se a sacerdotes e 

presbíteros". O sacerdócio na 

Igreja Católica inclui os 

sacerdotes tanto da Igreja 

Latina quanto das Igrejas 

Católicas Orientais. Em maio 

de 2007, o site do Vaticano 

afirmou que havia cerca de 

406.411 sacerdotes que 

servem a Igreja em todo o 

mundo. As pessoas 

consagradas, que podem ser 

leigos ou clérigos, 

normalmente agrupam-se em 

institutos de vida religiosa 

(congregações e ordens 

religiosas) ou em institutos 

seculares, existindo, porém, 

aqueles que vivem 

isoladamente ou até em 

comunidade aberta, junto dos 

outros leigos não-consagrados. 

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P

adre 

Sacristão Sacristain Personagem da peça que não 

tem por sua função.pessoal. 

Refere-se a ele nome. A 
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função de sacristão é um 

ministério laico ao qual se 

impõe a responsabilidade de 

manter os edifícios da Igreja, 

nomeadamente o cuidado da 

Sacristia. 

 

Purgatório Purgatoire Purgatório é a condição e 

processo de purificação ou 

castigo temporário[1] em que 

as almas daqueles que morrem 

em estado de graça são 

preparadas para o Reino dos 

céus.[2] A noção de purgatório 

é particularmente associada 

com o Rito Latino da Igreja 

Católica, também presente nas 

igrejas orientais católicas 

(embora muitas vezes sem 

usar o termo específico de 

"Purgatório").  

Avareza Avarice Avareza é um dos sete 

pecados capitais, conforme o 

catolicismo, representando o 

medo de perder algo que 

possui. Uma pessoa avarenta 

tem dificuldade de abrir mão 

do que tem mesmo que receba 

algo em troca, tem cuidado 

com seus pertences como uma 

pessoa egoísta. Prefere abrir 

mão do que tem menos valor e 

preservar o que é mais valioso. 

Acha que perder algo pode ser 

um desastre. 

Orgulho Orgueil Para o Cristianismo, o 

orgulho, conhecido como 

Soberba, é um dos Sete 

pecados capitais.  

Inferno Enfer Inferno é um termo usado por 

diferentes religiões, mitologias 

e filosofias, representando a 

morada dos mortos, ou lugar 

de grande sofrimento e de 

condenação. A origem do 

termo é latina: infernum, que 

significa "as profundezas" ou 

o "mundo inferior". 

Compaixão Compassion  Compaixão pode ser descrito 

como uma compreensão do 
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estado emocional de outrem. 

A compaixão frequentemente 

combina-se a um desejo de 

aliviar ou minorar o 

sofrimento de outro ser, bem 

como demonstrar especial 

gentileza com aqueles que 

sofrem. A compaixão pode 

levar alguém a sentir empatia 

pelo outro. A compaixão é 

frequentemente caracterizada 

através de ações, na qual uma 

pessoa agindo com espírito de 

compaixão busca ajudar 

aqueles pelos quais se 

compadece. 

Leão de Juda Lion de Juda Leão de Judá é uma expressão 

bíblica que serve como 

metáfora para representar a 

figura de Jesus Cristo, o 

Messias prometido nas 

Escrituras Sagradas do 

cristianismo e judaísmo. A 

expressão Leão de Judá não 

chega a aparecer na bíblia, 

existe apenas uma referência 

no livro do Apocalipse: 

"Todavia, um dos anciãos me 

disse: Não chores; eis que o 

Leão da tribo de Judá, a Raiz 

de Davi, venceu para abrir o 

livro e os seus sete selos”.   

 

QUADRO 4: Título (Auto da Compadecida) 
 

Termo Análise Comentário 
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Auto Gênero literário da Ibéria. 

Refere-se ao teatro religioso 

de apenas um ato, assim como 

a peça em questão. O Auto, 

uma peça curta, geralmente de 

conteúdo religioso ou profano, 

e, sobretudo, simbólico, uma 

vez que seus personagens não 

eram humanos, e sim, 

entidades abstratas, 

caracterizadas pela hipocrisia, 

bondade, luxúria, virtude, 

dentre outras. Eram 

representadas por ocasião das 

grandes festas religiosas, nos 

pátios ou no interior das 

igrejas, e muitas vezes nas 

praças. 

Referência ao teatro de Gil Vicente, 

dramaturgo português, autor em 

quem Suassuna se inspira 

declaradamente.  

da Preposição que indica posse  Neste caso, a Compadecida é a 

possuidora. O auto (a peça) é de 

Nossa Senhora (a Compadecida). 

Compadecida A figura de Nossa Senhora, 

que é compadecida, 

misericordiosa, milagrosa, 

mãe 

Parece-me um nome carinhoso 

dado à Nossa Senhora.  

 

Quadro 4: Idiomatismos 
 

Termo/Expressão Trecho Análise/situação Tradução 

Achar bom Severino: Eu, por 

mim, agora que já 

morri, estou 

achando até bom.  

Agradar-se com algo ou 

alguma situação. Expressão 

familiar. Verbo (achar) + 

adjetivo (bom). O "até" 

imprime a ideia de 

improbabilidade.  

Moi, qui suis 

déjà mort, je 

trouve qu’être 

ici c’est bon. 

Achar ruim  Severino: Quem 

deve estar 

achando ruim é o 

bispo. 

desagradar-se com algo ou 

alguma situação. Expressão 

familiar. Verbo (achar) + 

adjetivo (ruim). 

Ce qui ne doit 

pas être 

content c’est 

l’évèque. 

se dar bem Bispo: Eu? Por 

quê? Estou até me 

dando bem! 

Tirar proveito de alguma 

situação. Utilização coloquial 

e oral.  

Moi? Pour 

quoi? Ça va 

même bien 

pour moi.  

cheiro ruim danado Desde que 

cheguei comecei 

a sentir um cheiro 

ruim danado.  

O adjetivo "danado" imprime 

um teor de intensidade ao 

termo que o antecede. Neste 

caso, o cheiro não é apenas 

ruim, é muito ruim. É um 

cheiro ruim danado. 

Utilização estritamente oral, 

Depuis que je 

suis arrivé je 

sens un odeur 

damné. Cette 

peste doit être 

un diable. 
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coloquial  e muitas vezes 

restrita apenas à alguns 

estados do nordeste.  

Comigo era na 

mentira 

João Grilo: Então 

já sei que estou 

desgraçado, 

porque comigo 

era na mentira. 

Quer dizer que o sujeiro 

mentia muito. Que resolvia 

tudo à base da mentira. Esta 

estrutura sintáticogramatical 

não obedece a norma do 

português. É coloquial e oral.  

Alors je sais 

déjà que je suis 

disgracé puis 

que avec moi il 

n’était que la 

mensonge.  

fazer questão Encourado: Como 

se eu vivesse 

fazendo questão 

de ser recebido 

dessa ou daquela 

maneira! 

"Fazer questão de" é uma 

expressão coloquial cujo 

significado é de exigir ou não 

abrir mão de algo.  

Tu ne seras 

jamais qu’un 

imbecil. Je vis 

pas en exigeant 

être reçu de 

telle ou telle 

manière.  

Cabra Severino: Ai! 

Leve o cabra! 

Cabra é um substantivo 

utilizado para referir-se a 

homem, cara, fulano, amigo, 

etc. É especialmente utilizado 

na região do nordeste e pode 

assumir diferentes 

significados em função do 

contexto. Neste caso, trata-se 

do amigo de severino, de seu 

comparsa.  

Severino: Ah! 

Prenez le pote! 

sertanejo João Grilo: 

Apesar de ser um 

sertanejo pobre e 

amarelo, sinto 

perfeitamente que 

estou diante de 

uma grande 

figura.  

Dá-se o nome de sertanejo 

aos que vivem no sertão. 

Estes são de maioria pobre, 

trabalham na roça e têm sua 

renda oriunda de atividades 

econômicas/comercias 

extrativistas.  

João Grillon: 

En depit d’être 

un sertanejo 

pauvre et 

jaune, je sens 

parfaitment 

que je suis 

devant un 

grand être.  

amarelo João Grilo: 

Apesar de ser um 

sertanejo pobre e 

amarelo, sinto 

perfeitamente que 

estou diante de 

uma grande figura 

Neste caso, o termo 

"amarelo" assume função de 

adjetivo, em que caracteriza o 

sertanejo João Grilo. Amarelo 

alude à doença e a todos os 

fluídos escatológicos. Em 

função disso, entende-se que 

aquele que não é saudável, 

não tem condições financeiras 

de se tratar. Logo, amarelo é 

o pobre, o miserável.  

João Grillon: 

En depit d’être 

un sertanejo 

pauvre et 

jaune, je sens 

parfaitment 

que je suis 

devant un 

grand être.  

Faz gosto João Grilo:O 

senhor fala bem 

que faz gosto 

Faz (verbo) + gosto 

(substantivo) demonstra 

prazer e satisfação. Neste 

caso, ouvir fulano satisfaz e 

João Grillon: 

mais vous 

parlez si bien 

que ça me fait 
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agrada.  plaisir.  

Não é das melhores João Grilo: A cor 

pode não ser das 

melhores 

Crítica racista à cor de 

Manuel. O que não é "dos 

melhores" é ruim, indesejado, 

porém aceitável.  

João Grillon: 

Votre couleur 

n’est pas la 

meilleure, mais 

vous parlez si 

bien que ça me 

fait plaisir.  

Rapaz Manuel: Calma, 

rapaz, você não 

está no inferno.  

Homem, amigo, comparsa, 

camarada, jovem.  

Manuel: Du 

calme, mon 

gars, tu n’es 

pas en enfer.  

Velhacaria Velhacaria: esse 

bispo tinha fama 

de grande 

administrador, 

mas não passava 

de um político, 

apodrecido de 

sabedoria 

mundana. 

 Ato de velhaco. 

Golpe traiçoeiro e 

fraudulento; velhacada, 

velhacagem, trapaça, 

embuste, patifaria: é mais 

uma das suas velhacarias. 

De la 

fourberie: cet 

évêque avait la 

réputation d’un 

grand 

administrateur, 

mais il n’était 

qu’un 

politique, 

pourri de la 

sagesse 

mondaine. 

Contos Encourado: Foi 

ele quem saiu 

cantando o trecho 

da missa atrás do 

cachorro, com 

olho nos três 

contos. 

Moeda fictícia.  Encourado: 

C’était lui qui 

a chanté 

l’extrait de la 

messe dans 

l’événement, 

toujours avec 

les oeils sur les 

trois contos. 

Patife Encourado: 

Deixava tudo nas 

costas do 

sacristão e a 

paróquia ficava 

completamente 

entregue a esse 

patife, por sua 

culpa. 

Canalha, sem-vergonha Cuiré: Il 

mettrait tout 

sur les dos du 

sacristain et la 

paroisse restait 

complètement 

livré à ce 

canaille, tout à 

cause de toi.  

Que o diga João Grilo: Deste daí, Chicó que o diga.  

aperrear João Grilo: Ah, é 

verdade, Chicó 

ficou. Já estava 

tão acostumado a 

aperrear pobre de 

Chicó que me 

esqueci que ele 

Importunar, incomodar, 

mexer com fulano. Termo 

coloquial, comumente 

utilizado no nordeste.  

João Grillon: 

Ah, c’est vrai. 

Chicó est resté 

là bas. J’étais 

si habitué à 

embêter Chicò 

que j’ai oublié 
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tinha ficado. É 

um amigo meu. 

qu’il est resté 

là. C’est un 

ami à moi. 

estar de olho Manuel: Eu o 

conheço. Estou 

até de olho nele 

por causa das 

histórias que vive 

contando. 

Se atentar a, observar com 

atenção algo específico, 

vigiar 

Manuel: Je le 

connais. En 

fait, j’ai l’oeil 

sur lui à cause 

des histoires 

qu’il raconte 

souvent.  

viver contando Manuel: Eu o 

conheço. Estou 

até de olho nele 

por causa das 

histórias que vive 

contando. 

Conta muito, conta sempre. 

Neste caso o verbo "viver" 

significa que algo é feito com 

muita frequência.  

Je le connais. 

En fait, j’ai 

l’oeil sur lui à 

cause des 

histoires qu’il 

raconte 

souvent.  

Sabe lá Manuel: João 

sabe lá o que é 

livre  

arbítrio, homem? 

Não saber, não saber mesmo. 

Neste caso, o advérbio de 

lugar "lá" não funciona como 

tal. Funciona como uma 

interjeição.  

Manuel: Tu 

penses que 

João va savoir 

qu’est-ce que 

c’est libre 

arbitre, 

homme?  

homem  Manuel: João 

sabe lá o que é 

livre  

arbítrio, homem? 

Vocativo bem comum 

utilizado no nordeste do 

Brasil. Usa-se tanto 

"homem", quanto "mulher" 

para referir-se a estes 

gêneros. Registro puramente 

coloquial.  

Manuel: Tu 

penses que 

João va savoir 

qu’est-ce que 

c’est libre 

arbitre, 

homme?  

Não tem nada de  João Grilo: não 

tem nada de fazer 

cara feia que não 

adianta. 

Não deve fazer cara feia.  João Grillon: 

Prends le 

dénotte. Il ne 

sert à rien 

avoir de visage 

de bois comme 

ça, ça vas pas 

marcher  

cara feia  João Grilo: não 

tem nada de fazer 

cara feia que não 

adianta. 

Cara de desagrado, desgosto. 

Cara (substantivo) + feia 

(adjetivo) 

João Grillon: 

Prends le 

dénotte. Il ne 

sert à rien 

avoir de visage 

de bois comme 

ça, ça vas pas 

marcher 

cangaceiros O cangaço foi um 

fenômeno do 

banditismo 

A figura do cangaceiro tem 

um valor essencial nesta 

dramaturgia, pois ela 

Cangaceiro 
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brasileiro 

ocorrido no 

nordeste do país 

em que os 

homens do grupo 

vagavam pelas 

cidades em busca 

de justiça e 

vingança pela 

falta de emprego, 

alimento e 

cidadania 

causando o 

desordenamento 

da rotina dos 

camponeses. Um 

dos principais 

líderes do 

cangaço foi o 

"Capitão" 

Lampião 

(Virgulino 

Ferreira da Silva), 

cujo título fictício 

de capitão surgiu 

de uma promessa 

não cumprida do 

governo do Ceará 

de integrar o seu 

bando aos 

batalhões 

patrióticos da 

Guarda Nacional 

caso Lampião e 

seus homens 

conseguissem 

deter o avanço da 

coluna Prestes na 

cidade de 

Juazeiro [3] . O 

termo cangaço 

vem da palavra 

canga (peça de 

madeira usada 

para prender junta 

de bois a carro ou 

arado; jugo). 

representa e imprime uma 

situação histórico-cultural, 

que estrutura a obra.  

 

QUADRO 5: Termos regionais 
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Termo Análise Tradução 

Cabra De acordo com Freyre (2004), a figura do cabra teria 

relação com o 

nascimento do que chama de civilização da cana-de-

açúcar, particularmente aquela 

que floresceu no Nordeste do Brasil no século XVI. 

Dessa forma, consideramos que 

as metáforas conceptuais que licenciariam a expressão 

cabra vêm sendo utilizadas 

em tempo suficiente para terem sido internalizadas 

e,consequentemente, já se 

encontrariam devidamenteestabilizadas. Ou seja, é 

possível inferir que os usuários 

circunscritos à região em questão utilizam a expressão 

em foco de maneira 

automática e sem fazer esforço. Fonte: 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8924/1/2

014_tese_fccavalcanti.pdf  No dicionário Ferreira 

(2004), o verbete “cabra”, enquanto substantivo 

masculino, é definido a partir de seis acepções: (1b) 

Bras. Santom. Mestiço de mulato e 

negro; (2b.) Capanga; (3b.) Cangaceiro; (4b.) Morador 

de propriedade rural; (5b.) 

Indivíduo, sujeito. (6b.) No jogo do bicho (q.v.), o 6º. 

grupo (14) que abrange as 

dezenas 21, 22, 23, 24, e corresponde ao número seis; 

e nas expressões elencadas 

constam duas entradas: (1) Cabra da Peste, Bras. N.E, 

definido como indivíduo valente, 

disposto ou digno de admiração por outro motivo; e (2) 

Cabra da Rede Rasgada, Bras. 

N.E. pop, como indivíduo desabusado, atrevido e 

insolente. Fonte: 

file:///Users/alessandracavendish/Downloads/1557-

5275-1-PB.pdf 

Cabre 

Sertão Sertania ou sertão refere-se a uma região afastada dos 

centros urbanos, distante ou com pouca "civilização". 

O nome é derivado da expressão "desertão", utilizada 

na época colonial para referir-se ao interior do país.Ou, 

simplesmente, o interior de um país ou região. Apesar 

de usualmente a palavra sertão aparecer algumas vezes 

relacionada à região nordeste do Brasil, originalmente 

os portugueses chamavam qualquer semi-árido 

brasileiro (ou regiões secas e quentes) de Desertão 

pelas condições climáticas. Desta forma, com a 

repetição do "de" esse passou a ser chamado de apenas 

"de sertão". Sertão, neste caso, é onde se situa todo o 

universo da obra de Suassuna. O sertão é não apenas o 

palco, como um personagem. Sua hostilidade interfere 

diretamente na elaboração e na vida dos personagens 

Sertão 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8924/1/2014_tese_fccavalcanti.pdf
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8924/1/2014_tese_fccavalcanti.pdf
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suassunianos.  

Sertanejo  O homem que vive no sertão.  Sèrtanéjo 

Cangaceiro O homem que participava do cangaço. O Cangaço foi 

um fenômeno do banditismo brasileiro ocorrido no 

nordeste do país em que os homens do grupo vagavam 

pelas cidades em busca de justiça e vingança pela falta 

de emprego, alimento e cidadania causando o 

desordenamento da rotina dos camponeses. Um dos 

principais líderes do cangaço foi o "Capitão" Lampião 

(Virgulino Ferreira da Silva), cujo título fictício de 

capitão surgiu de uma promessa não cumprida do 

governo do Ceará de integrar o seu bando aos 

batalhões patrióticos da Guarda Nacional caso 

Lampião e seus homens conseguissem deter o avanço 

da coluna Prestes na cidade de Juazeiro. O termo 

cangaço vem da palavra canga (peça de madeira usada 

para prender junta de bois a carro ou arado; jugo). 

Cangaceiro 

 

QUADRO 7: Cabra 
 

Cabra Tradução 

De acordo com Freyre (2004), a figura do cabra teria relação com 

onascimento do que chama de civilização da cana-de-açúcar, 

particularmente aquela 

que floresceu no Nordeste do Brasil no século XVI. Dessa forma, 

consideramos queas metáforas conceptuais que licenciariam a expressão 

cabra vêm sendo utilizadas 

em tempo suficiente para terem sido internalizadas e,consequentemente, 

já seencontrariam devidamenteestabilizadas. Ou seja, é possível inferir 

que os usuárioscircunscritos à região em questão utilizam a expressão em 

foco de maneiraautomática e sem fazer esforço. Fonte: 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8924/1/2014_tese_fccavalca

nti.pdf  No dicionário Ferreira (2004), o verbete “cabra”, enquanto 

substantivo masculino, é definido a partir de seis acepções: (1b) Bras. 

Santom. Mestiço de mulato e 

negro; (2b.) Capanga; (3b.) Cangaceiro; (4b.) Morador de propriedade 

rural; (5b.) Indivíduo, sujeito. (6b.) No jogo do bicho (q.v.), o 6º. grupo 

(14) que abrange as 

dezenas 21, 22, 23, 24, e corresponde ao número seis; e nas expressões 

elencadas constam duas entradas: (1) Cabra da Peste, Bras. N.E, definido 

como indivíduo valente, 

disposto ou digno de admiração por outro motivo; e (2) Cabra da Rede 

Rasgada, Bras. N.E. pop, como indivíduo desabusado, atrevido e 

insolente. Fonte: file:///Users/alessandracavendish/Downloads/1557-

5275-1-PB.pdf 

 

NO CASO DE ARIANO SUASSUNA, a cabra (animal) tem ainda um 

valor que perpassa a língua e pertence ao âmbito da cultura. A família de 

Ariano Suassuna é produtora de queijos de cabra genuinamente 

brasileiros. Ariano encontrava na cabra a salvação “social, econômica e 

Cabre 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8924/1/2014_tese_fccavalcanti.pdf
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8924/1/2014_tese_fccavalcanti.pdf
file:///C:/Users/alessandracavendish/Downloads/1557-5275-1-PB.pdf
file:///C:/Users/alessandracavendish/Downloads/1557-5275-1-PB.pdf
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cultural” do sertão hostil. Todas estas subcamadas devem ser 

consideradas no momento da tradução.  

 

QUADRO 8: Do diabo 
 

Termo Trecho Análise Tradução Comentário 

Diabo Essa peste deve 

ser um diabo. 

Um dos nomes de 

Lúcifer, anjo 

preferido de Deus 

que o traiu e foi 

espulso do paraiso, 

e passou a ser o 

senhor do inferno. 

O Anjo caído. 

"Diabo" é o termo 

mais popular para 

se referir à esta 

figura no Brasil.  

Diable Há ainda 13 outros 

momentos em que 

Suassuna se refere à 

este personagem como 

"diabo". É o termo mais 

utilizado e genérico. 

Demônio Suassuna 

nomeia um 

personagem de 

demônio. Sendo 

assim, referem-

se à ele desta 

maneira, entre 

outras. 

Vejamos: 

"Bispo: Senhor 

demônio, tenha 

compaixão de 

um pobre 

bispo!" 

Demônios são 

anjos que junto a 

Satanás foram 

expulsos do céus, 

quando este se 

rebelou contra 

Deus. Assim como 

os anjos tem acesso 

aos lugares 

espirituais, os 

demônios também 

têm acesso e 

podem descer às 

profundezas do 

ódio, rancor e 

perversão. 

Atormentam as 

pessoas, se 

apossam delas e as 

tiram de Deus e da 

sua verdade.  

Démon Também termo bastante 

utilizado e genérico.  

Catimbo

zeiro 

JOÃO GRILO: 

Eu logo vi que 

isso só podia ser 

confusão desse 

catimbozeiro. 

Catimbó é um 

conjunto específico 

de atividades 

mágico-religiosas, 

originárias da 

Região Nordeste do 

Brasil. Conhecido 

desde meados do 

século XVII, o 

catimbó resulta da 

fusão entre rituais 

Sorcier Há aqui referências a 

outras religiões e 

práticas religiosas. 

Percebe-se que os 

termos católicos 

mesclam-se com 

referências implícitas e 

explícitas de outras 

religiões e práticas 

religiosas/místicas.  
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indígenas e católica 

onde as famílias do 

sertão praticavam 

seus cultos com a 

preparação de 

mesas com os 

santos, crucifixos e 

velas, em baixos de 

arvores frondosas 

que pertenciam aos 

terrenos (Terreiros) 

da caatinga, dai 

deriva a palavra 

Caatimbó - 

Catimbó ( Culto 

religioso praticado 

na caatinga ) dessa 

forma se agregaram 

os conhecimentos 

de origem africana, 

trazida pelos 

negros que foram 

escravizados. Os 

negros se 

identificaram com 

o culto do Catimbó 

por ser essa uma 

religião que cultua 

a natureza, assim 

como os índios 

cultuava sua 

religião no mundo 

dos espíritos junto 

a natureza (Jurema) 

e os negros a 

cultuava com os 

orixás em suas 

tribos. 

O Catimbó, ao 

contrário do que 

muitos acreditam, 

possui seus dogmas 

e sua liturgia 

própria..A 

influência católica 

sofrida pelo 

Catimbó, deve-se 

ao fato dessa 

religião ter sido 

perseguida e 
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proibida por lei, 

tendo muitos 

adeptos da Jurema 

Sagrada (Catimbó) 

terem sido mortos 

por terem sua 

crença.Graças a 

isso, houve uma 

junção com rezas 

católicas, para 

poderem disfarçar 

suas práticas de 

juremeiros. O 

termo 

"catibomzeiro" 

neste caso foi 

utilizado de 

maneira ofensiva 

para referir-se ao 

demônio como um 

sujeito maldoso 

que se utilisa de 

sua aptidão mágica 

para fazer o mal.  

Filho de 

chocadei

ra 

João Grilo: É 

que esse filho de 

chocadeira quer 

levar a gente 

para o inferno. 

Pessoa sem 

sentimento de amor 

aos pais.Pessoa que 

não se importa com 

o que esta 

ocorrendo, que 

pode ocorrer ou o 

que houve com 

seus pais. 

Quando uma ave é 

chocada através de 

uma chocadeira ela 

nasce e necessita 

crescer, "se virar" 

sozinha, e acaba 

não desenvolvendo 

o sentimento de 

amor pelos pais 

Fils de 

couveuse 

Outras culturas 

compartilham desta 

concepção de frieza do 

ovo que foi chocado 

longe da mãe? 

Encoura

do 

Personagem da 

peça. 

Representam 

dois demônios 

vestidos de 

vaqueiros. 

Aquele que veste 

roupa de couro, que 

está encourado. 

Segundo uma 

crença do nordeste, 

esta figura do 

vaqueiro vestido de 

couro representa o 

Cuiré Este vocábulo não 

existe dentro da norma 

portuguesa, mas a 

junção de seus fonemas 

o tornam um termo 

inteligível. 
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demônio. 

 

 

QUADRO 9 – Ocorrências do vocábulo Cabra 
 

Ocorrência Referência 

6 ocorrências de cabra Ao cangaceiro 

1 ocorrência de cabra frouxo A Chicó 

1 ocorrência de cabra safado A João Grilo 

 


