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RESUMO 

 

 

A pesquisa contempla um estudo da tradução do texto dramático de William Shakespeare (1564-

1616), The Twelfth Night, or What you will (1598-1602?), para o romance de narrativa ficcional 

de Luis Fernando Veríssimo (1936), A Décima Segunda Noite (2006). Neste trabalho, 

analisaremos as escolhas de Veríssimo ao realizar sua tradução incluindo desde o título de sua 

obra, até outras escolhas que possibilitaram a aproximação do texto canônico à cultura brasileira, 

a paródia com Flaubert e seu papagaio e a retomada de conceitos, que vão de Mikhail Bakhtin a 

Gérard Genette. Além disso, a dissertação investiga a retomada do bardo pelo autor gaúcho com 

o intuito de classificar o trabalho resultante dentro das taxonomias existentes no campo dos 

estudos da tradução. O texto traz cotejos e análises entre as obras relacionadas, sob a perspectiva 

dos estudos descritivos, para dar conta das escolhas. Em seguida, parte para uma busca de 

classificações/categorias em que possa ser encaixada esta obra que, a princípio, nos faz repensar 

as taxonomias existentes. Dessa maneira, o estudo demonstra como o texto shakespereano, sendo 

re-significado, pode alcançar um novo público receptor contribuindo tanto para a sobrevivência 

do cânone, como para expansão dos estudos da tradução.  

 

PALAVRAS-CHAVE: texto dramático; narrativa ficcional; escolhas; classificação; re-

significação; sobrevivência. 
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ABSTRACT  

 

 

The research includes a translation study of William Shakespeare‟s  (1564-1616) dramatic text, 

The Twelfth Night, or What You Will (1598-1602?), to Luis Fernando Verissimo‟s (1936) 

fictional narrative, A Décima Segunda Noite (2006). Here, we intend to analyze Verissimo‟s in 

building his translation from the title of his work, to other choices that made it possible to bring 

the canonical text closer to Brazilian‟s culture, the parody with Flaubert and his parrot, and the 

resume of concepts from Mikhail Bakhtin to Gérard Genette. In addition, we will investigate the 

recapture of the bard by Verissimo in order to classify the resulting work according to the 

translation studies. The text brings collations and analyses between the works related, from the 

perspective of the descriptive studies, to account the choices in the work considered a 

translation. Next, it looks for classifications/categories that can fit in this work which in principle 

makes us rethink translation in terms of classification. Thus, the study demonstrates how the 

Shakespearean text, being re-signified, can reach a new audience contributing for the survival of 

the canon as well as the expansion of the translation studies. 

 

KEY-WORDS:; dramatic text; fictional narrative; choices; classification; re-signification; 

survival. 
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INTRODUÇÃO 

 

The fact is that originality (unless in minds of very unusual force) is by no means 

a matter, as some suppose, of impulse or intuition. In general, to be found, it 

must be elaborately sought, and although a positive merit of the highest class, 
demands in its attainment less of invention than negation.

1
 (Edgar Allan Poe) 

 

 

Em seu trabalho A Décima Segunda Noite (2006), para a coleção Devorando 

Shakespeare, da Editora Objetiva, Luis Fernando Verissimo (1936) retoma Noite de Reis ou O 

que Quiserdes (1600-1602) do bardo inglês William Shakespeare (1564-1616). Poder-se-ia dizer 

que ele „tropicaliza‟ a obra, colocando traços da cultura brasileira, e „universaliza‟ o texto 

shakespeariano, ao inserir representantes de diferentes partes do mundo em um cenário francês – 

Paris – dando, assim, seu toque intercultural. 

Com todas as inovações que traz, e sobre as quais iremos nos deter, Verissimo mantém 

parte do título do texto de partida ou texto-fonte, diferentemente do que foi feito em traduções 

anteriores da obra teatral do inglês para o português. O título do texto de partida The Twelfth 

Night; or, What you will  foi traduzido por Beatriz Viégas-Faria como Noite de Reis, ou qualquer 

outra coisa; por Barbara Heliodora como Noite de Reis; pelos autores F. Carlos de Almeida 

Cunha Medeiros e Oscar Mendes como Noite de Reis, ou o que quiserdes e, finalmente, a 

releitura de Verissimo intitulada A Décima Segunda Noite.  

O título, escolhido pelo autor, já deixa aberto o convite à suplementação e à possibilidade 

de atualização ao tempo em que retoma a escolha do dramaturgo quinhentista. Verissimo, como 

tradutor, “detém um estado do passado para operar sobre ele, [...] reatualiza o passado no 

presente e vice-versa através da tradução carregada de sua própria historicidade, subvertendo a 

ordem da sucessividade e sobrepondo-lhe a ordem de um novo sistema e da configuração com o 

momento escolhido” (PLAZA, 2003, p. 5). Numa seqüência de sincronias opera em passados 

presenciados por ele próprio (e.g. o regime militar), regressa ao Brasil de Cabral e retorna a um 

presente (2006) do qual ele também é parte. 

                                                
1
Minha tradução: O fato é que originalidade (exceto nas mentes de força muito incomum) não é de maneira alguma, 

como alguns supõem, uma questão de impulso ou de intuição. No geral, para ser encontrada deve ser elaborada, 

procurada, e embora um mérito positivo da mais alta classe, demanda em sua realização menos de invenção do que 

de negação.  

http://www.ponteiro.com.br/mostrad4.php?formano=1936


O romance-tradução em estudo é composto de personagens imigrantes legais e ilegais que 

chegaram de diferentes maneiras e por diferentes razões à França contemporânea: desde 

aristocratas da sociedade mineira cuja riqueza se origina de fontes duvidosas como, por exemplo, 

o tráfico de pedras preciosas em santos barrocos – prática herdada dos portugueses - até políticos, 

exilados políticos, prostitutas, entre outros. Além disso, os momentos de chegada também são 

variados, pois alguns chegam a Paris na década de setenta, fugidos da ditadura, outros são recém-

chegados que buscam uma nova oportunidade de vida na Europa, havendo ainda aqueles que vão 

tentar resgatar seu passado.  

A presença de um toque tropicalista – próprio do Brasil da década de 70 – destaca-se no 

resgate à cultura brasileira em meio a um mundo globalizado, construído através do diálogo com 

Gustave Flaubert e seu papagaio. Dizem que Flaubert mantinha sobre sua mesa um papagaio 

empalhado, enquanto escrevia seu romance Un coeur simple (1878), fato retomado mais de cem 

anos depois por Julian Barnes em seu romance O papagaio de Flaubert (1986). Verissimo, por 

sua vez, remete-se ao mesmo fato quando da escolha do narrador de sua obra – um papagaio vivo 

e de cor cinzenta, pintado de verde-amarelo para enfeitar o salão de beleza de um italiano – e das 

implicações políticas e éticas desse ato. Associa também este papagaio à malandragem do Zé 

Carioca – malandro criado por Walt Disney na década de 40 quando os Estados Unidos 

buscavam aliados através da „política da boa vizinhança‟. A partir, portanto, de um conjunto de 

intertextualidades, a personagem remete, então, ao nacional brasileiro sob o olhar norte-

americano, e sai deste para o mundo.  

Linda Hutcheon define o sentido irônico como aquilo que “acontece no espaço entre o 

dito e o não dito (e que os inclui)” (2000, p. 30). De acordo com Hutcheon ironia e humor podem 

ou não estar ligadas, porém questões de ordem política (através de relações de poder) sempre 

perpassarão a ironia. Na sua obra, Verissimo, especialista em textos de humor, constrói um texto 

repleto de humor irônico, no qual a política funciona como um dos panos de fundo.  

Podemos notar que são vários os elementos utilizados por ele ao compor seu trabalho. A 

paródia com o papagaio de Flaubert, a carnavalização (1940), a polifonia e o dialogismo (1929) 

de Mikhail Bakhtin, a intertextualidade que vai de Julia Kristeva (1967) a Gérard Genette (1982) 

são apenas alguns dos elementos da criação de Luis Fernando Verissimo, como vemos na figura 

abaixo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilustração elaborada pela própria pesquisadora.  

 

Vejamos breves definições desses conceitos presentes na obra em questão, desde seu 

conteúdo à sua formulação. Para Bakhtin, no carnaval, o artifício das fantasias e máscaras 

permite aos indivíduos, que são parte da coletividade, trocar de corpo e se renovar. Nesse 

momento as hierarquias deixam de existir, as diferenças dão lugar à igualdade e todos passam a 

ser um. Em A Décima Segunda Noite, uma das formas pela qual essa carnavalização pode se 

apresentar é na festa da Noite de Reis – realizada na décima-segunda noite após o Natal – ocasião 

em que patrões e empregados se fantasiam e celebram juntos. A polifonia bakhtiniana, por sua 

vez, desenvolvida a partir de estudos da música, pressupõe a existência de muitas vozes, sendo 

que cada voz, independente das outras, representa um indivíduo e, através da harmonia, todas as 

vozes se unificam. Isso nos remete ao fato de um mesmo texto poder gerar diversas 

interpretações resultantes dos diferentes lugares de fala de quem o lê. Verissimo, portanto, ao 

traduzir Noite de Reis de Shakespeare, o fez levando em conta sua singularidade – nacionalidade, 

idade, sexo, gênero literário de preferência, traços culturais. Por fim, o dialogismo refere-se ao 

fato de que tudo que se diz existe em resposta a algo antes dito, e em antecipação a algo a ser 

respondido, o que vem a ligar-se ao conceito de intertextualidade, isto é, de um diálogo 

estabelecido entre textos, possibilitando o reconhecimento em um texto de elementos de outro. 

Assim, Verissimo retoma Shakespeare não só pela escolha da peça que traduziu, mas também 

quando dialoga com o dramaturgo inglês dentro do próprio texto que escreve.  

Simulacro 

Descritivismo 

Shakespeare 

(cânone) Intertextualidade 

Dialogismo 

Polifonia 

Carnavalização 

Paródia 

A Décima  

Segunda Noite 



Seu trabalho de tradução pode ser analisado, ainda, à luz dos descritivistas Itamar Even-

Zohar (1992), André Lefevere (1992) e Gideon Toury (1995). Seguindo a perspectiva de Zohar, o 

escritor gaúcho estaria fazendo uma tradução primária, quando manipula o texto, inova e viola 

convenções, em oposição a uma tradução secundária, conservadora, moldada segundo as normas 

do sistema em que opera. Está sob a influência de André Lefevere à medida que refrata/reescreve 

o bardo, com a intenção de expandir o texto de partida e influenciar seu leitor no momento da 

leitura. A partir do momento em que insere a cultura deste mesmo leitor, ou seja, do público 

receptor em primeiro plano, coloca-se sob a vertente de Toury. 

Ao contrário de estabelecer a subversão de um falso pretendente, que perverte e desvia da 

„essência‟ o „original‟ (DELEUZE, 1998), com sua releitura, Verissimo suplementa o texto-fonte, 

recriando-o sem apagar a anterioridade de Shakespeare, preservando o elo entre o texto de partida 

e o de chegada.   

Deparamo-nos com uma riqueza de informações que trazem um convite à investigação 

dos traços de atualização presentes no seu trabalho, da forma, da razão e do sentido que 

perpassam as escolhas dos elementos de que Verissimo se utiliza para aproximar o texto canônico 

da sua cultura e, ainda, de como e por que podemos considerar este feito uma tradução do texto 

shakespereano. 

No entanto, a questão central para os recentes estudos da tradução, em relação a essa obra 

traduzida em cotejo com a obra fonte, é o aparente não-lugar desse feito dentro das classificações 

tradutórias existentes. No que diz respeito a uma classificação que contemple sua obra, 

Verissimo, sob uma perspectiva pós-estruturalista, ao provocar uma ruptura com o conceito 

estruturalista de tradução, nos faz repensar as taxonomias vigentes nos estudos da tradução. O 

trabalho em questão não parece se adequar à classificação existente e mais utilizada de Roman 

Jakobson
2
, já que o lingüista elege três tipos distintos de tradução: a interlingual (de uma língua 

para outra), a intralingual (dentro de uma mesma língua) e a intersemiótica (de um meio sígnico a 

outro). Verissimo traduz o texto dramático escrito transcriando-o como texto de narrativa 

ficcional, isto é, do texto dramático para o romance. Se por um lado há, em um primeiro 

momento, a tradução do texto inglês para o português – num exemplo claro de tradução 

                                                
2 A classificação de Roman Jakobson foi publicada no texto Aspectos Lingüísticos da Tradução, em On translation, 

livro organizado por R.A. Brower, editado pela Harvard University Press, em 1959. 



interlingual – por outro lado, o deslocamento de gêneros (do texto dramático para a narrativa 

ficcional) não é contemplado, ao menos a primeira vista, nas categorias de Jakobson.  

O corpus deste trabalho será constituído dos três textos escritos – a peça The Twelfth 

Night; or, What you will
3
; a tradução de Noite de Reis, ou qualquer outra coisa

4
; e o romance A 

Décima Segunda Noite
5
. 

 Além de analisar os traços de (re)significação construídos por Luis Fernando Verissimo, 

principalmente sob a perspectiva descritivista, a pesquisa investigará se os estudos da tradução 

contemplam alguma outra classificação além daquela construída por Roman Jakobson, na qual 

seja possível inserir traduções de um gênero de partida para outro gênero de chegada, caso do 

romance em questão.  

Sabemos, através de informação do próprio autor 
6
, que o texto de Verissimo configura, 

inicialmente, uma tradução interlingual da peça de William Shakespeare. No entanto, parece-nos 

que uma das dificuldades em se entender A Décima Segunda Noite, do escritor gaúcho, como 

tradução do texto dramático shakespereano repousa no fato de não haver classificação quando a 

passagem se dá de um gênero para outro. Se esta hipótese for comprovada, isto é, se não existir 

outra classificação além daquela formulada por Jakobson, ou até mesmo por Genette e Linda 

Hutcheon, dando conta das traduções „inter-gênero‟, acreditamos que talvez se deva pensar numa 

expansão das categorizações existentes.  

Verissimo, ao adaptar The Twelfth Night; or, What you will de William Shakespeare, no 

seu romance A Décima Segunda Noite, traz para os leitores do século XXI (ano 2006) uma 

estória escrita entre os séculos XVI e XVII, na Inglaterra, a partir de um lócus dramático 

elisabetano. Assim fazendo, permite que a obra shakespereana reviva e se aproxime de outro 

contexto lingüístico, geográfico, histórico e cultural, dando ainda mais significação a esse 

trabalho.  

Segundo alguns críticos, o título The Twelfth Night não tem qualquer relação com o 

conteúdo da peça. No entanto, o roteiro escrito por Tom Stoppard e Marc Norman, e dirigido por 

                                                
3 SHAKESPEARE, William. The Complete Works of William Shakespeare. London: Spring Books, 1970. 
4 SHAKESPEARE, William. Noite de Reis. Tradução de Beatriz Viégas-Faria. Porto Alegre: LP&M, 2004. 
5 VERISSIMO, Luis Fernando. A Décima Segunda Noite. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. 
6 Em mensagem através de e-mail, no dia 25/08/2008, Luis Fernando Verissimo nos informa: “Usei a versão em 

inglês da peça, editada na Inglaterra.” 



John Madden, Shakespeare in Love, e que inspirou o romance de Verissimo
7
, sugere opinião 

diferente. O filme tenta recriar a gênese da maior tragédia de amor shakespereana Romeo and 

Juliet. Constrói, então, uma estória que se passa no período elisabetano, época em que escrever 

peças era um meio de sobrevivência para os dramaturgos, em um momento em que o teatro 

estava em crise. No filme, donos e produtores de teatro cobram ao jovem poeta e dramaturgo 

Will Shakespeare as peças encomendadas, que não podem ser escritas em face de uma desilusão 

amorosa. Finalmente, o autor conhece uma jovem de origem nobre e os dois se apaixonam. O 

romance proibido se inicia e com ele a inspiração de Shakespeare é retomada.    

A peça encomendada, que a princípio deveria ser uma comédia, passa a ser tragédia, dada 

a impossibilidade do romance entre os dois: Will Shakespeare é casado e ela, Viola De Lesseps, 

está prometida em casamento a Lord Wessex, com quem deverá partir para a América, logo após 

o casamento. A intertextualidade com a construção da peça Romeu e Julieta está presente no 

decorrer de todo o filme, através dos lugares onde se passam as cenas, seus diálogos e na própria 

impossibilidade de concretização do amor entre Will e Viola. Stoppard e Norman, no entanto, 

expandem as relações textuais na medida em que utilizam o filme também como construção da 

gênese de Noite de Reis, através de índices como o nome da personagem feminina – Viola; o 

pesadelo do jovem Will com a amada náufraga em um país distante; a troca de sexo, condição 

necessária para que Viola possa representar no palco. Mas é no grand finale que o filme constrói 

o diálogo mais marcante com Noite de Reis, sugerindo que a peça foi escrita logo em seguida a 

Romeu e Julieta.  

Após assistir à primeira exibição da tragédia de amor, a rainha Elizabeth I encomenda a 

Shakespeare, através de Viola, uma comédia: “Tell master Shakespeare something more cheerful 

next time for Twelfth Night”.
8
 O filme, assim, ficcionaliza a gênese da peça e do seu nome para 

apresentação ao grande público. Se a Noite de Reis de Shakespeare foi construída com base em 

fatos reais, ficção ou um pouco de cada não sabemos. Afinal, quando se trata de Shakespeare, “I 

don‟t know. It‟s a mistery”, como nos lembra o personagem de Stoppard e Norman, para os quais 

The Twelfth Night resulta da seguinte reflexão de Will Shakespeare: 

 

                                                
7 Em mensagem através de e-mail, no dia 08/11/2008, Luis Fernando Verissimo, ao ser questionado sobre sua 

escolha da peça Noite de Reis, nos reponde: “Eu tinha visto o filme „Shakespeare apaixonado‟ que termina com ele 

começando a escrever uma peça para sua amada, que é „Twelfth Night‟[...].”  
8 Minha tradução: Sugira ao mestre Shakespeare algo mais animado da próxima vez para a Noite de Reis. 



My story starts at sea…a perilous voyage to an unknown land. A shipwreck. The 

wild waters roar and heave. The brave vessel is dashed all to pieces...and all the 

helpless souls within her drowned. All save one: a lady…whose soul is greater 
than the ocean…and her spirit stronger than the sea‟s embrace… not for her a 

watery end…but a new life beginning on a stronger shore. It Will be a love 

story…for she Will be my heroine for all time. And her name Will be Viola.
9
 

 

 

A obra do dramaturgo inglês faz-se, então, suplementar através do cinema contemporâneo 

e da releitura rica e divertida de Luis Fernando Verissimo, que nos chega às mãos e aos sentidos 

em forma de romance.  

É esta releitura que estaremos analisando ao longo da presente dissertação, dividida em 

três capítulos, além da Introdução e das Considerações Finais. No capítulo um, intitulado Ao 

Mar, abordaremos Shakespeare com foco em sua comédia, apresentaremos um breve histórico da 

festa de Noite de Reis – nas culturas inglesa, francesa e brasileira – seguida de um resumo da 

peça The Twelfth Night; or, What you will, e analisaremos, então, os elementos de sua obra 

escrita entre os séculos XVI e XVII. A análise será feita, em um primeiro momento, tomando 

como base seu “modelo” de comédia, seguida de outra análise, sob forma de cotejo com o 

romance medieval Tristão & Isolda – mito fundador da tragédia – na versão poética de Gottfried, 

do século XIII. Esta segunda abordagem se dará a partir de símbolos ou signos de forte 

significação na tradição celta – como coloca José Miguel Wisnik em A Paixão Dionisíaca de 

Tristão e Isolda – presentes no mito em questão e que reaparecem na comédia (re)significados, 

mas, principalmente, sobre o amor nessas duas obras.  

O capítulo de número dois – No Ar – focalizará a obra de Verissimo, objeto central deste 

trabalho. Apresentaremos, sob a forma de um breve relato, a vida do autor, suas obras, o tom 

humorístico com que as constrói e uma síntese da obra a ser analisada. Em seguida, partiremos 

para a análise de A Décima Segunda Noite feita em cotejo com o seu texto de partida, o texto 

dramático The Twelfth Night; or, What you will. A fundamentação teórica a ser usada para 

investigar o como e o porquê das escolhas de Verissimo partirá do olhar descritivista 

representado por Itamar Even-Zohar, André Lefevere e, principalmente, Gideon Toury, que 

                                                
9 Minha tradução: Minha estória começa no mar… uma viagem perigosa a uma terra desconhecida. Um naufrágio. 

As águas furiosas rugem e levantam. A corajosa embarcação é partida em pedaços… e todas as almas indefesas 

dentro dela se afogam. De todas salva-se uma: uma jovem… cuja alma é maior que o oceano... e seu espírito mais 

forte do que o abraço do mar... para ela as águas não levam ao fim... mas a uma nova vida que começa em uma terra 

mais forte. Será uma estória de amor… e ela será minha heroína por todos os tempos. E seu nome será Viola.  

 



observaram a tradução sob a perspectiva da liberdade - além do espaço meramente lingüístico - 

enfatizando a mobilidade da tradução e as mudanças que ela pode operar em um sistema literário, 

chamando a atenção para a importância do receptor.  

As árvores, os galhos, as flores e os frutos é o título do terceiro e último capítulo desta 

dissertação no qual faremos a análise tipológica de A Décima Segunda Noite, na tentativa de 

descobrir se este trabalho é classificável de acordo com uma ou mais categorias existentes. Não 

sendo possível fazê-lo, avaliaremos a possibilidade de adequá-las, expandi-las, suplementá-las 

para que trabalhos como este possam ser cada vez mais reconhecidos como tradução. Nessa 

tentativa de categorização, analisaremos as classificações apresentadas por Roman Jakobson 

(interlingual, intralingual e intersemiótica), Gérard Genette e sua taxonomia da transtextualidade 

em Palimpsests, e Linda Hutcheon em A Theory of Adaptation (telling↔showing, 

showing↔showing, interacting↔telling or showing). Finalmente, teceremos as considerações 

finais sobre esta pesquisa, em uma última sessão. 

Declinando das noções de fidelidade, originalidade e essência, graças a trabalhos como 

dos descritivistas, que assumem juntamente com os desconstrutivistas e pós-estruturalistas a 

tradução como simulacro, conferindo-lhe o status de trabalho produtivo, em oposição à mera 

reprodução ou cópia enfraquecida e hierarquicamente inferior a um original naturalmente 

criativo; sabendo que termos como versão e adaptação, que impossibilitavam o exercício da 

tradução como (re)significação, passaram a ser compreendidos como possibilidades de 

atualização de obras oriundas de lugares de fala distantes do pólo receptor e, por que não dizer, 

estão próximos de serem considerados sinônimos de tradução; concluiremos este trabalho 

baseado em uma obra que pode parecer simplista aos olhos de um leitor desatento, ou mal feita 

aos olhos da crítica apocalíptica que considera o cânone intocável, mas que pode ser também 

vista como criativa aos olhos da crítica dos integrados que percebe o trabalho feito por Verissimo 

como recriação e, finalmente, pode ser visto por um estudioso da tradução como um texto que 

traz à tona elementos que suscitam a curiosidade e o desejo de explorá-los, no sentido de 

contribuir para a expansão das pesquisas da tradução.   

Esses últimos olhares são os que nos permitem partir do princípio de que, ao traduzir a 

obra de Shakespeare sob a forma de atualização, Verissimo nos aproxima do dramaturgo inglês, 

trazendo de volta, ainda, o mordomo enigmático do romance policial, fazendo uma reconstrução 



política, literária, onde a Noite de Reis, de algum modo, ressurge da tradição inglesa e, por que 

não dizer, francesa e brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

Ao Mar 

  

1.1 WILLIAM SHAKESPEARE 

 

Seu olho nunca esteve na posteridade (exceto talvez em seus poemas); estava 

voltado para o presente [...] Shakespeare parecia ter pouco interesse em deixar 
uma versão exata de sua obra para o futuro desconhecido. Shakespeare também 

não parecia pensar em suas peças como literatura: não se interessava pelo leitor, 

mas pela platéia no teatro. (BURGESS, 1996 p.90)   
 

 

 Anthony Burgess, acima citado, nos possibilita ver que o trabalho de Shakespeare nada 

tinha de pretensioso. O dramaturgo não imaginava que quinhentos anos depois de suas primeiras 

peças irem ao palco, seus textos ainda seriam lidos, encenados ou estudados. Seu público alvo, 

como mostra a citação, não era o leitor e sim a platéia heterogênea, nada elitizada, que recebia no 

espaço do teatro aquilo que queria. Shakespeare não tinha em vista a Academia Inglesa de Artes e 

se considerava um dramaturgo, não um escritor. Tornar-se canônico, de certo, não estava em seus 

planos já que, como muitos da época, sua produção artística era meio de vida, sobrevivência. 

 Burgess chama atenção para o fato de que toda criação de Shakespeare tinha o intuito de 

adequar-se a seus atores, ao espaço de que dispunha e a seu público. Por essa razão e nesse 

sentido, suas peças podiam ser consideradas uma refração da Inglaterra do seu tempo. Seu 

público reconhecia-se nas tramas e isso era mais uma razão para sua grande popularidade. Os 

modelos clássicos de fato foram de grande influência para suas obras mas, como nos diz Burgess, 

ele não tinha como referência a Roma ou a Grécia antigas, a menos que elas pudessem ser 

transpostas à Inglaterra elisabetana. Assim como ele, fazem hoje os diretores e escritores que 

traduzem suas peças, trazendo para a sua época aquilo que transcriam.  

 Foi o mundo que percebeu a riqueza de sua obra e este mesmo mundo que o canonizou, 

após sua morte. Isso não significa que seu talento não tenha sido reconhecido em vida. Significa 

apenas que o próprio dramaturgo não teve a oportunidade de, enquanto vivo, participar do 

desenrolar desse acontecimento. Foi a elite hegemônica que, se arvorando em detentora do poder 

de criação de mitos e criadora do cânone, o colocou num posto de artista inatingível, intocável e 



sacralizado, cuja produção deve permanecer intocável e acessível apenas a um grupo de 

espectadores “eleitos”.  

O Shakespeare popular foi deslocado de um público misto para o elitizado, após sua 

canonização. Todavia, essa suposta elitização da platéia não mudou o fato de, ainda hoje, ser 

difícil não se ter ao menos ouvido falar nele, independentemente de classe social, pois William 

Shakespeare é o maior dramaturgo inglês, desde o século XVI. Suas obras são revisitadas 

constantemente através de peças, séries de televisão, novelas, cinema e textos literários. 

Encenadas, lidas, traduzidas ou filmadas, as obras shakespereanas mantêm-se vivas e ajudam a 

manter vivo o seu autor. Muito se questiona a respeito da sua verdadeira identidade. São dúvidas 

que vão desde a data do seu nascimento até a de autoria de 38 peças, 154 sonetos, dois poemas de 

narrativa longa, além de vários outros poemas. Alguns sugerem que o Shakespeare filho de Mary 

e John Shakespeare, marido de Anne Hathaway e pai de Sussana, Judith e Hamnet, com registro 

de nascimento em 23 de abril de 1564, Stratford-upon-Avon, e morte na mesma data e cidade, no 

ano de 1616, não seria o mesmo Shakespeare que produziu a obra canônica que conhecemos. 

Este seria, portanto outrem que fazendo uso de tal pseudônimo manteria secreta a verdadeira 

identidade do bardo. Polêmicas identitárias a parte, se amado ou odiado, independentemente se o 

resultado de seu trabalho de vida provocou tanto admiração quanto inveja, o que de fato interessa 

é que sua importância para a humanidade, sociedade, cultura e literatura é inquestionável.  

Prazer e divertimento faziam parte da sociedade inglesa nos tempos de Elizabeth I, 

monarca que não incorporou, na igreja fundada por seu pai, Henrique VIII, o segmento radical 

protestante, para o qual proibição era palavra-chave em questões comportamentais. A crítica aos 

puritanos pode, inclusive, ser encontrada através do personagem Malvolio, em Noite de Reis. 

(HELIODORA, 2004 p.211) 

 

Em Noite de Reis todo excesso é criticado e, no caso, a presunção e o 

condenável amor de si mesmo é que perdem Malvólio, em sua supervalorização 

de si mesmo; e na casa se Olivia, onde o excessivo luto de sete anos pela morte 
do irmão havia sido decretado, já se pode desde logo prever como serão 

recebidos os exagerados sorrisos de Malvólio. (HELIODORA, 2004 p.48)  

 
 

Não só entretenimento, suas peças se preocupavam em melhorar o homem e a sua 

participação na sociedade. Está lá para quem quiser comprovar. Shakespeare demonstrou, através 

de sua obra, a capacidade de percepção da natureza humana, por meio da Inglaterra de seu tempo. 



Como um bom pesquisador, foi curioso, observou, investigou e elaborou suas teses sob a forma 

poética de textos dramáticos. Na tentativa de apontar-lhe os erros, como em uma crítica 

construtiva, falou de política, governo, poder, religião, classes sociais, preconceito, animalização 

do homem - sob as mais variadas formas - e falou muito do amor.  

Dos amores, em Shakespeare, temos os mais variados: o amor romântico, o amor que 

enobrece, o amor que escraviza ou é escravizado, o amor de si mesmo, o amor da humanidade, e 

mais outros tantos. Como nos lembra Barbara Heliodora, em Shakespeare nem sempre o amor 

será verdadeiro, ingênuo e brincalhão a exemplo da Comédia dos Erros. Contudo, com certeza, 

na comédia, aparecerá, com maior freqüência, tanto o tema quanto sua realização, sendo Noite de 

Reis, juntamente com Muito Barulho por Nada e Como Quiserem, representantes da fase dourada 

da comédia romântica shakespereana, tendo o amor como tema central (HELIODORA, 2004 

p.9). 

 

Nem só o amor romântico aparecerá nas comédias, e logo a primeira fala de 
Noite de Reis, “Se a música alimenta o amor, tocai,/Dai-ma em excesso...”, 

indica que os erros do excesso estarão presentes em toda a obra. É em Noite de 

Reis que Shakespeare aproveita para, na figura do puritano Malvólio, criticar o 
amor de si mesmo, a pretensão, o convencimento. Maria, a aia de Olivia, é quem 

prepara a armadilha na qual cai tão lindamente o administrador das propriedades 

da jovem condessa Olivia, deixando para que ele a encontre, no chão, uma 
misteriosa carta. (HELIODORA, 2004 p.47)  

 
 

A qualidade e a quantidade de seus trabalhos começaram a ser timidamente construídas, 

ao fim de 1590, refletindo e resultando de uma Inglaterra renascentista, cheia de acontecimentos 

políticos, sociais e religiosos que havia se reerguido pelas mãos da forte rainha Elizabeth I, a 

grande estimuladora das artes, principalmente do teatro surgido no medievo e aprimorado a cada 

dia no seu reinado. O teatro elisabetano não era normativo, não seguia regras. Assim sendo, 

terminou por originar gêneros variados. Shakespeare escreveu em vários desses gêneros, criou ele 

próprio alguns e em todos, teve o amor aparecendo sob formas variadas. 

 

1.1.1 A comédia shakespereana 

 

 “A comédia é o uso de humor nas artes cênicas. Também pode significar um espetáculo 

que recorre intensivamente ao humor. De forma geral, „comédia‟ é o que é engraçado, que faz 



rir.”
10

 Diferentemente do que se poderia pensar, a comédia shakespereana não é feita para 

gargalhar. Muitas vezes, mistura-se com a tragédia e, outras vezes, o humor parece resultar de 

uma vontade de surpreender o espectador, uma vez que não parecia ser próprio da sociedade 

elisabetana, que tinha, por exemplo, como modo de diversão, assistir ao „espetáculo‟ de cachorros 

devorando um urso atado a uma árvore. A comédia de Shakespeare define-se como tal, pela 

leveza de sua escrita em relação aos seus outros textos. É feita para o relaxamento e deleite da 

platéia. Entretanto, não podemos dizer que exista propriamente uma fórmula fixa para a 

construção desse texto, embora se observem traços comuns à maioria das comédias, traços esses 

que asseguraram a sua sobrevivência e popularidade. 

Uma dessas características comuns é o deslocamento para o mundo verde, ou the green 

world. Trata-se de um mundo natural que promove a saída do caos em um determinado lugar para 

outro espaço com o intuito de resolver o problema. A partir do momento em que este problema 

configurador da desordem se resolve, acontece a reconstituição da ordem. Os conflitos são 

internos e externos aos personagens, sendo, geralmente, de ordem social. Existe, ainda, uma 

tensão entre valores apolíneos e dionisíacos.11 

Os enredos são múltiplos, entrelaçam-se e se sobrepõe. Várias situações acontecem 

paralelamente e existe, normalmente, mais de um casal apaixonado. Geralmente, existe um 

aumento de tensões no ambiente familiar, levando os jovens amantes a lutar para superar as 

dificuldades impostas pelos mais velhos, sob diferentes formas (e.g. a proibição do 

relacionamento que os impediria de se unir, ou um casamento arranjado). Essas dificuldades 

impedem que esses casais consigam ficar juntos, inicialmente, levando-os muitas vezes a se 

separarem. Mas as dificuldades os levam a peripécias com o objeto exclusivo de buscar a união, 

mais uma vez vivendo o amor e, quem sabe, acabar celebrando-o sob a união do casamento. 

Empecilhos e peripécias à parte, o final das comédias sempre será feliz. Em geral, implicando em 

casamento, característica da qual o „romance‟ mais tarde se utilizará. 

                                                
10 De acordo com site WIKIPEDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia>. 
11

 O apolíneo tem forma e estará circundado da racionalidade, da harmonia, da justiça e da ilusão diante da vida. 

Seus valores são a verdade, a pureza e a beleza. Enquanto para o dionisíaco, aforme, não há lugar para a 

racionalidade ou justiça ou misericórdia, mas sim para a consciência. No dionisíaco a vida é confronto entre os 

limites de cada um e, portanto, envolve o instinto de lutar, o instinto de força fundado no desequilíbrio das regras do 

jogo em que estão inseridos os indivíduos. Apolíneo e dionisíaco desse modo são opostos e completares. (Elaboração 

resultante de apontamentos feitos durante as aulas da disciplina LET-648 Teoria da Narrativa ministradas pela Profª. 

Drª. Mirella Márcia Longo Vieira Lima no segundo semestre de 2008 cuja temática foi O amor nos Contos.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia


Além disso, observam-se personagens que têm suas identidades ou sexo trocados, apostas 

feitas, artimanhas que acabam por gerar confusões. Existe pelo menos um empregado mais sagaz 

e inteligente com influência importante na trama, o uso do jogo de palavras que pode confundir o 

entendimento da idéia, e tantas outras características.  

As comédias consideradas clássicas tinham em comum, inicialmente, um centro de ação e 

um núcleo de história duplos. Posteriormente, passaram a ter uma atmosfera romântica 

envolvendo espirituosidade, fantasia, sagacidade, seqüências cênicas alegres, nos estratos mais 

baixos da sociedade, na área rural, dentre outros. As personagens, por sua vez, misturam, cada 

vez mais em sua construção, traços de personalidade que variam entre o cômico e o dramático, o 

grave e o trágico, passando a ficar mais complexas e expandindo suas identidades. Porém, o mais 

importante mesmo é que, ao final, tudo que era briga e confusão termina em reconciliação e 

perdão.
12

   

A variedade das peças cômicas resulta da influência, em diferentes momentos de sua 

carreira, de outros autores que vão de Plauto a Marlowe, além dos modelos clássicos greco-

romanos e italianos. Do modelo grego, veio a associação de comédia a ritos de fertilidade, 

desempenhando o sexo papel fundamental. Para Aristóteles, a comédia opunha-se à tragédia, pois 

recriava pessoas comuns, em situações do cotidiano. Dante, por sua vez, também em oposição à 

tragédia, trouxe uma estrutura, na qual o início da trama se dava de modo mais áspero, azarento e 

terminava com um final feliz, cheio de alegria. Na Inglaterra do século XV, as peças focalizavam 

a moral, sendo a farsa e os elementos cômicos utilizados para reforçar a função didática e os 

valores cristãos. No período elisabetano, em que Shakespeare escreveu grande parte de suas 

peças, a comédia ainda mantinha seu cunho moral, mas o dramaturgo não só fez uso de todos os 

outros modelos antecessores na escrita de suas comédias, como também ampliou e transgrediu 

tais modelos diversas vezes.  

Algumas vezes, a ambigüidade – particularmente nas cenas finais, preservando o 

elemento do final feliz, ou o desconforto causado nos personagens e refletido na platéia 

(especialmente nas nossas platéias contemporâneas) – levou à classificação de peças problema 

(e.g. O Mercador de Veneza, A Megera Indomável), opostamente a outras, que se passavam em 

um mundo mais reconhecível e real para o público.
13

  

                                                
12 BEVINGTON, David. Shakespeare. Oxford: Blackwell, 2002. 
13 ALEXANDER, Catherine M. S. Shakespeare: the life, the works, the treasures. Simon & Schuster: New York, 

2006. p. 22-25. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Bevington&action=edit&redlink=1


Os inícios das comédias eram, normalmente, sombrios, e essas sombras podiam 

reaparecer no decorrer da peça. Em Noite de Reis, por exemplo, logo no primeiro ato, sabemos 

que Orsino está doente de amor e Viola é sobrevivente de um naufrágio, no qual crê ter morrido 

seu irmão. Ao mesmo tempo, Malvolio, vítima de uma conspiração que se inicia na cena três do 

segundo ato e só se desenrola ao final da peça, é tido como louco. As sombras podiam ocorrer 

também com ameaças de morte, como em A Comédia dos Erros, e duelos, a exemplo de Noite de 

Reis. Os títulos deixavam claro que a estória tratava de grupos de pessoas e não de indivíduos 

isolados. O dramaturgo povoava seus loci dramáticos com personagens cada vez mais atraentes.  

Dentre os personagens, os bobos, por exemplo, costumavam ter a característica de ótimos 

responsáveis pelo entretenimento, com suas cantorias e jogos de palavras, especialmente com os 

personagens considerados vítimas, fracos, confusos ou vulneráveis. Além deles, revezavam-se 

nas tramas amantes errantes, pares confusos, pessoas bem intencionadas, órfãos, irmãos 

separados, mulheres vulneráveis e espirituosas, entre outros. Dos elementos comuns, o disfarce 

era usado pelas mulheres para protegê-las ou permitir que viajassem.
14

 Vejamos, então, o que 

levou Shakespeare a dar início à escrita dessa comédia, objeto do nosso corpus, também 

retomado por Tom Stoppard e Marc Norman, em seu filme, e por Luis Fernando Verissimo, em 

seu romance. 

      

1.2 A NOITE DE REIS, FESTA 

 

Acredita-se que a peça de Shakespeare tenha sido escrita para ser encenada como 

entretenimento, na décima segunda noite após o Natal. Na verdade, ela tem elementos que nos 

fazem crer nesse fato. Afinal, Viola, personagem central da comédia, transveste-se de homem e 

Malvolio é um empregado que acredita ser possível tornar-se nobre caso case-se com sua ama. É, 

então, sobre essa décima segunda noite que damos início às análises da comédia shakespereana, 

objeto de nosso estudo. 

The Twelfth Night, Épiphanie e Folia de Reis, três nomenclaturas, a princípio distintas, 

oriundas, respectivamente, das línguas inglesa, francesa e portuguesa, mais especificamente, na 

Inglaterra, na França e no Brasil, podem ser genericamente tidas como uma coisa só, pois partem 

de um princípio comum. Os três festejos ou celebrações trazem em si a dicotomia festa religiosa 

                                                
14 Ibidem 13. 



versus festa profana, e têm como pano de fundo uma história bíblica cristã. Porém, como 

veremos, assumem roupagens diversas, vestindo as cores do lugar de fala, onde se fazem 

representar.  

Quantos eram não se sabe ao certo, mas os escolhidos para contar a história foram 

Melchior, Baltazar e Gaspar, nomes dos três Reis Magos que, segundo o Novo Testamento 

visitaram Jesus, no décimo segundo dia após o seu nascimento, acreditando ser ele o Messias 

esperado pelo povo judeu. Traziam como presente mirra – por acreditar que seu caminho seria de 

sofrimento; ouro – na crença de que o menino seria rei; e incenso – por verem-no como Deus. 

Tendo o menino nascido em 25 de dezembro, a aparição daqueles homens deu-se, então, em seis 

de janeiro. Esta foi, portanto, a data escolhida para dar encerramento aos cultos religiosos, e 

iniciar os festejos profanos, marcando, em muitos dos países de maioria católica, o início da 

estação do carnaval. 

O fundamento religioso é partilhado pelas celebrações da The Twelfth Night, da Épiphanie 

e da Folia de Reis, que se distinguem pelos pormenores de cada celebração que, no entanto, não 

as separam, unidas que são na sua religiosidade profana. Epifania – do grego Epiphaneia - 

significa aparição, manifestação. Vejamos, então, como foi revisitada, nessas culturas, a 

manifestação de Jesus, face aos Reis Magos : 

 

a) Tradição inglesa 

 

Na dinastia Tudor, a décima segunda noite após o Natal significava o fim do festival de 

inverno, que se iniciava na noite de All Hallows – conhecida hoje como Halloween – e o início da 

Noite de Reis. No primeiro dia de festa era servido um bolo que continha um grão de feijão e 

aquele que o encontrasse em seu pedaço de bolo passava a ser o Lord Misrule.
15

 Este, por sua 

vez, passava a ditar as regras da festa até a meia noite do último dia e seu objetivo era inverter 

todas as regras oficiais, sendo uma delas a troca de papéis entre os nobres e seus serviçais.  Dessa 

forma, dava-se início à celebração da epifania ou adoração dos Reis Magos.  

Muita comida, bebida e troca de presentes marcavam a festa que passou a ser vista como 

uma boa época para casamentos. No costume antigo, tanto inglês quanto francês, um décimo 

                                                
15 CLEMENT MILES. A. Christmas Customs and Traditions: their history and significance. New York: Courier 

Dover Publications, 1976. (A figura do Lorde “Desgovernado” pode ser traçada desde as tradições celtas e os antigos 

romanos da Saturnália).  



segundo bolo era assado contendo um feijão ou fava e uma ervilha, para que aqueles que os 

encontrassem fossem coroados o rei e a rainha da festividade. O bolo-rei e o ponche wassail são, 

ainda hoje, parte dessa festa. Atualmente, em países de língua inglesa acredita-se que não é 

auspicioso deixar as decorações natalinas penduradas após a décima segunda noite.
16

 

 

b) Tradição francesa 

 

Na França, a festa pode ser ainda conhecida por Téofania, que significa manifestação de 

Deus e celebra sua encarnação, ou seu nascimento anunciado pelos Reis Magos. Sob 

determinação papal, a França e outros países tiveram a celebração litúrgica da festa transferida 

para o segundo domingo após o Natal, permitindo assim que todos pudessem participar dos 

festejos, mesmo que o dia 6 de janeiro não fosse feriado no país.  

No norte francês, o bolo-rei é comido desde o século XIV. Ele é dividido pelo mesmo 

número de convidados e mais um pedaço, que simboliza a mão de Deus, a parte da Virgem ou a 

do pobre, e vai para a primeira pessoa pobre que chegar à casa onde está acontecendo a 

celebração. No sul, ao invés de um bolinho, é preparado um brioche na forma de coroa coberto 

com frutas caramelizadas e açúcar granulado.  

Existe, como na Inglaterra, a tradição de coroar rei aquele que encontrar no bolo a fava. 

Entretanto, esta pode ser substituída por um pequeno boneco ou santinho, sem afetar em nada o 

ritual. A mais jovem das crianças presentes à festa fica sobre a mesa e aponta para quem está 

servindo, o destinatário do primeiro pedaço de bolo. O rei, coroado ao encontrar a fava ou boneco 

no seu pedaço, oferece o próximo pedaço a quem lhe convier e este deve retribuir oferecendo-lhe, 

em troca, uma bebida. Faz parte dos festejos que um casal cante a canção A Marcha dos Reis, 

contando, assim, que os Reis Magos, após saírem de Belém, foram parar em uma vila que passou 

a se chamar Os Magos.
17

  

 

c) Tradição brasileira 

 

                                                
16 Ibidem 15. 
17 De acordo com site WIKIPEDIA. Disponível em: <http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie>. 
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 A festa foi trazida de Portugal para o Brasil no início de sua formação identitária e se 

manteve através de manifestações folclóricas espalhadas pelo país. Terno de Reis é outro nome 

que esta festa recebe. Tradicionalmente, o Natal era comemorado durante os doze dias, com a 

visita de grupos de palhaços, figuras folclóricas, cantores e instrumentistas – com instrumentos 

artesanais – às casas da região, tocando louvores ao nascimento de Jesus e aos „Santos Reis‟, 

canonizados pela Igreja Católica. Dançavam e cantavam ainda músicas tradicionais no momento 

de parada para o almoço, jantar e para o repouso dos foliões. Os donos da casa ofereciam comida 

e bebida aos foliões, entregando presentes com fins filantrópicos ao Capitão. 

O Capitão da Folia substituiu no Brasil  a figura do rei, e todos que seguem os passos da 

bandeira cumprem os rituais da festa. Das músicas cantadas pelo Capitão, duas são mais 

importantes: uma canção, ao chegar à casa, pede autorização do dono para entrar, e outra pede 

permissão para se despedir.  

A tradição se mantém, até os nossos dias, em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito 

Santo, Goiás e Rio de Janeiro, sendo que neste último as folias duram até 20 de janeiro – dia de 

São Sebastião, o padroeiro do estado. Sem data fixa para se realizar, desde 1950, acontece na 

cidade de Muqui, sul do Espírito Santo, o Encontro Nacional de Folia de Reis, reunindo em torno 

de 90 grupos de Folias dos estados do sudeste do país. Aos „Ternos‟ passaram a ser incorporados 

elementos figurativos para apresentações turísticas, promovendo, assim, a sobrevivência da 

folia.
18

 

 

1.3 SHAKESPEARE, ORIGINALIDADE E ANTERIORIDADE 

 

Lembremos que essas três manifestações culturais de cunho religioso permearão A 

Décima Segunda Noite de Verissimo. Assim como o escritor gaúcho parece ter-se aproveitado da 

conexão entre os festejos, para representar a sua Noite de Reis, existem textos anteriores, dos 

quais Shakespeare pode ter partido para escrever a sua Twelfth Night.  Levando em conta a 

anterioridade (LEFEVERE, 1982), sabe-se que pelo menos cinco outros teatrólogos e três 

novelistas trouxeram o mesmo tema em suas obras. Dentre estas, podemos citar a peça italiana 

Gl‟Ingannati (1531) e a novela Nicuola de Bandelo (1538) com título francês Apolonius e Silla, 
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 De acordo com site WIKIPEDIA. Disponível em: <http:// pt.wikipedia.org/wiki/Folia_de_Reis>.  



tradução de Barnabé Riche (1581), como prováveis textos de partida para a comédia 

shakespereana
19

 da qual continuaremos a falar a seguir. 

Shakespeare, como muitos outros dramaturgos, poetas, romancistas, escritores de maneira 

geral, foi incorporado ao cânone por um grupo de poder, hegemônico e elitizado, em grande 

maioria composto de literatos, acadêmicos e estudiosos, que tomaram para si, ou a quem foi 

outorgada, a missão de decidir quem deve ou não ter sua produção artística deixada para a 

humanidade e, quem sabe até, para a eternidade. Esse mesmo grupo apontou ainda que parcela da 

humanidade poderia ou deveria ter acesso a esse material feito apenas para seletos eruditos e 

intelectuais, os ditos “escolhidos” e únicos capazes de apreciar, verdadeiramente, tais obras. 

Além de selecionar o público alvo, tais literatos rotulavam os trabalhos dignos de serem 

canonizados como originais, frutos de grande inspiração, um dom exclusivo de gênios. Dessa 

forma, justificavam tanto a escolha do material quanto do público que deveria apreciá-lo. Na 

epígrafe escolhida para a introdução desta dissertação, observa-se que nem todos concordavam 

com essa premissa da originalidade e inspiração. Considerando o que Edgar Allan Poe – um 

dentre os escolhidos tardiamente como canônico – escreveu em seu artigo The Philosophy of 

Composition, era possível deduzir que outros autores canonizados pensavam diferente daqueles 

que os colocavam na posição de inatingíveis e intocáveis. Na tradução de Julio Plaza, as palavras 

de Poe são as seguintes “Não há maior engano do que crer que uma autêntica originalidade é 

mera questão de impulso ou de inspiração. Originar consiste em combinar cuidadosa, paciente e 

compreensivamente”.
20

 Poe faz-nos refletir sob a suposta genialidade da inspiração, uma espécie 

de sopro divino, que dispensa o cuidado e o trabalho da criação de uma obra de arte.  

A postura elitista e esnobe do grupo gerou controvérsias, que levaram alguns dentre os 

seletos a questionar a identidade de Shakespeare e a duvidar que o homem de Stradfort-upon-

Avon seria mesmo o autor de tão esplêndida obra. Para aqueles que partilham do pensamento de 

Poe, a dúvida parece ter sido colocada apenas para que não fosse posta em cheque a teoria da 

originalidade hierarquizada do cânone. Porém, por mais que algum dia venhamos a saber que 

Shakespeare não foi quem pensávamos ser, e sim o que pensam alguns dentre os escolhidos, estes 

ainda têm um problema em mãos: afinal, Shakespeare, independentemente de sua verdadeira 
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identidade, usou da anterioridade como texto de partida, na maioria das suas obras, e isso parece 

inquestionável.  

O compromisso do cânone com a originalidade hierarquizada, como visto, abala então a 

autoria shakespereana, pois o dramaturgo partia da anterioridade no seu processo de criação. O 

dom e a genialidade do dramaturgo, segundo a visão canônica, ficam em oposição ao fato de que 

ele escrevia “inspirado” em outras peças. Frise-se, no entanto, que o pensamento aqui 

desenvolvido não tem, em hipótese alguma, o intuito de excluir William Shakespeare de sua 

posição canônica. Ao contrário, objetiva humanizar o autor, sua identidade, capacidade 

intelectual e suas obras. Shakespeare não foi, Shakespeare é um dos maiores dramaturgos da 

história da humanidade, especialmente a ocidental, mas nada disso o impede de ter sido um 

homem comum, que escolheu como profissão atuar e escrever peças. Acontece que ele fazia seu 

ofício muito bem e, por isso, deve ser reconhecido.  

Faziam parte de seu público misto, todas as classes da era elisabetana, pois ele estava ali 

para entreter toda uma sociedade e, se sua obra ainda está viva na contemporaneidade, é também 

porque outros, depois dele, usaram do mesmo instrumento na construção de suas obras de arte: a 

anterioridade. Fazer uso deste recurso é um modo de manter vivo o que veio antes, tornando esse 

anterior acessível a um maior número de pessoas, muitas vezes em outro tempo e espaço, através 

de uma releitura (tradução) que aproxime este material do público alvo sincrônico à sua 

elaboração. Além de tudo, talvez o mais importante seja saber que se Shakespeare teve 

“inspiração” a partir do que veio antes dele foi por respeitar e admirar tanto os autores quanto as 

obras de onde partiu e, se isso resultou em sucesso, bem, o público só teve a ganhar.  

Pensando de maneira menos elitista, normativa, tradicionalista e, por que não dizer, 

menos preconceituosa, é possível desfrutar, ainda mais, do cânone e das diversas roupagens que 

lhe podem ser dadas. Aceitaremos como tradução as diferentes releituras feitas por tradutores que 

merecem respeito e reconhecimento por seus trabalhos, e estaremos mais seguros de que 

Shakespeare poderá sobreviver por outros tantos séculos, pois seus admiradores irão querer 

sempre aproximar-se dele e, assim fazendo, estarão aproximando-o também do público.  

Para reforçar essa idéia, a exemplo do bardo, colocamos aqui uma releitura da lei de 

Antoine Lavoisier, traduzindo-a da química para a arte em geral, como sinal de respeito a todos 

aqueles excelentes tradutores – ainda hoje apedrejados pela crítica contemporânea: em todas as 

formas de arte, nada se cria, nada se perde, tudo se traduz.  



Brincadeiras à parte, veremos que Luis Fernando Verissimo é um dos admiradores da 

obra de William Shakespeare e o trabalho que realizou, por essas e outras razões, será aqui 

considerado uma tradução da obra shakespereana 5. Mas, antes de expandirmos nossas reflexões, 

vejamos, mais detalhadamente, um estudo sobre a anterioridade da obra. 

 

1.4 RESUMO DA PEÇA 

 

The Twelfth Night; or, What you will, conta a estória de dois irmãos gêmeos, Sebastian e 

Viola, filhos do falecido Sebastian de Messalina, um homem abastado. Eles se separam após o 

naufrágio do navio no qual viajavam. Ambos são socorridos. Viola, pelo Capitão do navio, e 

Sebastian, por Antonio, um marinheiro. Contudo, sem ter certeza se o outro sobreviveu, os 

irmãos seguem seus caminhos com a ajuda daqueles que os resgataram. Viola decide disfarçar-se 

de homem e servir a Orsino, Duque de Illyria, cidade para onde vai após ser salva. Orsino, 

homem jovem, bonito e rico é apaixonado por Olivia, mulher com as mesmas qualidades, mas 

que jurou luto e ignorar todos os homens depois da morte de seu irmão. Orsino passa, então, a 

enviar Viola, que ele pensa ser Cesario, e em quem rapidamente passa a confiar, para tentar 

conquistar o coração de Olivia. Entretanto, Olivia se apaixona por Cesario, que, sendo Viola, está 

apaixonada por Orsino.  

Na casa de Olivia, moram também seu tio, Sir Toby Belch; sua dama de companhia, 

Maria; Fabiano, um serviçal; e Malvolio, seu administrador de bens. Além desses, são presença 

constante Feste, o bobo, que também freqüenta a corte de Orsino, e Sir Andrew Aguecheek, um 

amigo de Sir Toby que, além de ser um beberrão como ele, é um rico bobalhão de quem Sir Toby 

se aproveita e tenta casar com Olivia.  

A estória se passa na „ Noite de Reis‟, uma festa na décima segunda noite depois do Natal 

na qual, por um dia, patrões e empregados trocam de papel e os patrões presenteiam aqueles que 

os servem. A celebração acontece quando é inverno na Inglaterra, mas Shakespeare a faz durar 

três meses, deslocando-a para o verão, na Grécia. Malvolio não é grande apreciador da diversão e 

também é detestado tanto pela rigidez com que tenta manter a casa de Olivia, como pela forma 

com que trata os outros moradores. Sir Toby, Maria e Fabiano, com a ajuda de Feste, resolvem, 

portanto, lhe pregar uma peça: fazem-no crer que sua patroa está apaixonada por ele e, 

simultaneamente, tentam fazer parecer para Olivia que ele está louco. Viola, como Cesario, 



provoca, sem saber, ciúmes em Malvolio, mas, principalmente, em Sir Andrew que, também 

servindo de fantoche nas mãos da trupe, vai chamar Cesario para um duelo. 

Enquanto isso, Sebastian dirige-se ao centro de Illyria para fazer um passeio e se separa 

de Antonio, pois este é procurado pela polícia por ter participado de um ataque aos navios do 

Duque. No entanto, Antonio, preocupado com Sebastian, decide arriscar-se e se expõe na corte de 

Olivia, onde é preso por oficiais, assim como o foi o Capitão, que ajudou Viola. Ao pedir socorro 

a esta, que pensa ser Sebastian, pois ela está disfarçada de homem, Antonio se revolta, pois a 

moça não o reconheceu. Sebastian, por sua vez, arruma uma briga com Sir Toby e Sir Andrew 

que o confundiram com Cesario. Olivia também confunde os irmãos e propõe a Sebastian que se 

case em segredo com ela. O rapaz aceita muito feliz, mesmo sem entender direito o que acontece. 

Quando Olivia descobre por Feste o que planejaram contra Malvolio, manda soltá-lo, mas, antes 

que ele retorne, Orsino, Viola e Olivia se encontram. Olivia declara a Orsino que se casou com 

Cesario, sem saber que, na verdade, foi com Sebastian. Orsino fica enfurecido e rompe com 

Viola, mas, ao final, Sebastian reaparece e os irmãos se reconhecem. Antonio e o Capitão são 

soltos, Sir Toby e Maria se casam, Olivia fica com Sebastian, Orsino perdoa Viola e se casa com 

ela; e, como é comum nas suas estórias de amor em forma de comédia, William Shakespeare traz, 

depois de algumas confusões, um final feliz. Vejamos abaixo o sistema de relações entre 

personagens em The Twelfth Night: 

 



 

Fonte: Diagrama elaborado pela própria pesquisadora 

 

1.5 NOITE DE REIS, A PEÇA E O MODELO DE COMÉDIA SHAKESPEREANA 

 

Palladis Tamia, Wits Treasury é um pequeno livro escrito por Francis Meres que teve sua 

primeira publicação, em 1598. Apesar do tamanho, trata-se de um dos documentos mais 

importantes relativos a Shakespeare, pois indica a data de escrita de todas as peças ali listadas.
21

 

Nele, a peça Twelfth Night; or, What you will não se encontra registrada, levando a crer que sua 
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escrita se deu entre 1598 e 1602, por ter John Manningham escrito em seu Diário que a assistiu 

em 2 de fevereiro de 1602, identificando como sendo do dramaturgo inglês.
22

  

Para Twelfth Night, Shakespeare foi buscar no mundo de calor da Grécia e no exótico da 

Itália, os cenários e a energia de sua estória. Esses dois países de grande importância para a 

história do teatro e que o influenciaram fortemente na construção de suas comédias estão 

registrados nesta peça, em particular, não só pelo tom agregado a ela – a alegria do povo e da sua 

estação mais quente, o verão – mas, em especial, no nome da cidade litorânea Illyria – importante 

cidade antiga grega – e no sobrenome de família da personagem central „Messalina‟ – família 

aristocrata da república romana e de forte significância cultural. Shakespeare leva seus 

espectadores para celebrar num lugar mais quentinho essa noite especial para a cultura inglesa 

que, na Inglaterra, acontece no inverno de janeiro, e prolonga em três meses os costumeiros doze 

dias de festejo. 

 

[...] sabemos todos que Shakespeare jamais se repetia em suas peças, mas nem 
por isso podemos deixar de reconhecer, na maioria de suas comédias, que ele 

apresenta uma trama na qual um casal principal (mas sempre em panoramas que 

envolvem dois, três ou quatro casais) precisa superar uma série de obstáculos até 
poder realizar seu amor. Sabemos igualmente – e isso será sem dúvida o 

componente mais determinante – que a dramaturgia de Shakespeare é anti-

realista, e que a forma é da maior significação para a transmissão do conteúdo.  
(HELIODORA, 2004 p. 230) 

 

 

Indo além da sugestão de ter sido encomendada para dar início às comemorações da festa, 

a peça Noite de Reis, de certo, tem leveza e vai tanto trazer os traços comuns às suas comédias 

quanto fugirá deles em certos momentos. Analisemos de forma agrupada esses elementos, 

demonstrando a conexão entre eles: 

 

1. Green World/Órfãos/Irmãos separados: Relacionaremos, neste ponto, a fuga do caos em 

razão da orfandade, que levará dois irmãos gêmeos a se separarem. A princípio, não há fuga de 

um lócus urbano para um não urbano. Viola e Sebastian saem de uma cidade litorânea para outra. 

Porém, existe fuga de uma situação, na qual o caos havia se instalado na vida dos dois jovens 

que, já tendo perdido a mãe, perdem então o pai, pelo que se faz crer aos treze anos de idade, 

deixando-os assim órfãos. Partem, então, ao mar em busca de uma nova vida e se infiltram 
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incógnitos numa nova sociedade. Os dois perdem-se um do outro, e enfrentam dificuldades, 

apesar de não precisarem passar por apuros financeiros. Viola primeiro é ajudada pelo Capitão do 

navio, depois vai servir ao Duque de Illyria, enquanto Sebastian é ajudado por Antonio, o 

marinheiro que o salvou. A normalização e o fim dos problemas só se dão ao final da peça e com 

o reencontro dos gêmeos. 

2. Conflitos: Estes são internos a cada personagem em se tratando do amor. Esse amor de 

Twelfth Night aparece como sofrimento para todos no início da peça. Orsino vive uma paixão não 

correspondida por Olivia; Viola e Sebastian acham que se perderam um do outro, perdendo, 

conseqüentemente, o único amor de família que lhes restava. Depois, Viola resgata o amor 

quando passa a amar Orsino, apesar desse sentimento ficar silenciado por conta do seu disfarce, e 

acabar, a princípio, por não ser correspondido.  

Os conflitos externos, por sua vez, são aqueles que separam as personagens: a) Os irmãos 

separados pelo naufrágio; b) Orsino rejeitado por Olivia devido a seu luto pelo irmão e 

desinteresse por ele; c) Viola distante de Orsino porque o disfarce o faz crer que ela é apenas um 

jovem rapaz. Mais uma vez, temos tudo resolvido ao final feliz da peça, ocasião em que todos os 

mal-entendidos são desfeitos. 

 3.       Tensão em família/Luta dos amantes: A forma de representação da tensão familiar está na 

separação dos gêmeos. Em Twelfth Night, não vemos uma imposição tão forte por ordem de 

alguém mais velho. Há apenas certa tentativa de Sir Toby, por interesse próprio, em casar sua 

sobrinha com Sir Andrew, mas ela nem ao menos leva a sério tal proposta. Por outro lado, temos 

os irmãos amantes lutando para sobreviver sozinhos a essa ausência familiar, pois, depois de 

terem-se tornado órfãos de pai e mãe, ainda pensam ter perdido um ao outro, ao passo que Orsino 

e Olivia, por sua vez, lutam até o fim para viver o amor, mesmo com os empecilhos impostos por 

aqueles que são objeto do seu sentimento.  

Orsino ama Olivia, que ama Cesario, que sendo Viola ama Orsino. Entretanto, Orsino não 

consegue despertar em Olivia interesse suficiente para que ela saia do luto, enquanto Cesario, por 

outro lado, mesmo sem o querer, desperta esse interesse. Olivia passa então a amar Cesario, mas 

este, sendo verdadeiramente Viola, não a deseja, pelo contrário, Viola deseja Orsino e é impedida 

de declarar seu amor por conta do disfarce do qual faz uso para sobreviver. A insistência de 

Orsino e Olivia acaba por levá-los a concretização desse desejo, porém redirecionando-o 



(Orsino→Viola e Olivia→Sebastian), e ainda reúne os irmãos que deixam de estar sozinhos, 

assim como deixam de contar apenas com o amor fraternal.  

4.      Enredos múltiplos/amantes errantes ou pares confusos/Confusões e intrigas: Como vimos 

em Shakespeare, mais precisamente em suas comédias, mais de um enredo envolvendo o tema 

amor dará vida à trama. As relações entre as personagens irão estabelecer-se através desse fio 

condutor da peça: o amor. É na busca errante dos amantes pela realização deste sentimento que os 

pares, antes confusos, encontrarão a harmonia e o fim da errância. Intrigas, confusões e até 

apostas tornam esses enredos paralelos mais emocionantes. Em Twelfth Night, um enredo central 

terá outros enredos, não menos importantes, entrelaçados a ele. Temos então, no centro dos 

acontecimentos da corte de Illyria, as seguintes relações amorosas estabelecidas: 

Orsino→¹Olivia→²Cesario/Viola³↔Orsino. A última relação aqui definida é aquela que, na 

verdade, torna as outras possíveis. Ela se dá pelo viés de Orsino para Cesario e trata-se de um 

amor de amigo através do qual, por confiança, o Duque encarregará seu pajem de ser seu porta-

voz/mensageiro na relação que tenta estabelecer com Olivia. Por conta dessa interlocução entre 

Cesario e Olivia, configura-se a segunda relação amorosa, e Olivia se apaixona pelo suposto 

jovem, passando, por essa razão, a aceitar receber os recados do Duque. Acontece que Cesario é 

Viola e, por estar tão próxima do então amigo, tem a oportunidade de ver como este se comporta 

no papel de homem apaixonado, acabando assim por se apaixonar por ele. Temos, enfim, 

complementada a última relação, ficando estabelecido o enlace desses três amantes errantes e/ou 

pares confusos que têm, no disfarce de Viola, o maior empecilho para se desenrolar.  

Poderíamos dizer ser o segundo enredo aquele no qual participam Sir Toby, Maria, Fest, 

Fabiano, Sir Andrew e Malvolio. Sir Toby vive tirando proveito do seu parentesco com Olivia 

para cortejar a sua aia, Maria. Esta, espertamente, aproveita-se da situação e do fato de que Sir 

Toby, Fest, Fabiano e Sir Andrew, assim como ela, estão cansados das regras impostas por 

Malvolio para lhe pregar uma peça e manipular suas atitudes, tentando convencê-lo de que sua 

patroa Olivia o ama. Maria aposta com os outros que, através de uma carta, fará o chato puritano 

parecer louco aos olhos da patroa e, em troca dessa vingança, Sir Toby, como recompensa, se 

casará com ela. Esse jogo armado pelo quinteto inclui ainda a articulação de um duelo entre Sir 

Andrew e Cesario. Porém, a trama, que acabaria por gerar mais confusões, termina por solucionar 

o problema, pois é justamente no momento em que o duelo entre Sir Andrew versus Cesario está 



para se realizar que Sebastian aparece na corte, encontra-se com Olivia, que o toma por Cesário. 

Os dois se casam em segredo, e depois os irmãos se reencontram.  

Agregando-se a esses, temos ainda os pequenos enredos resultantes dos relacionamentos 

de Viola com o Capitão e de Sebastian com Antonio nos quais o amor existe como respeito e 

admiração. O Capitão vai preso a mando de Malvolio, por conta de uma ação na justiça. Antes, 

porém, além de salvar a vida de Viola, ele a ajuda em seu disfarce para entrar na corte de Orsino, 

ou seja, ele apresenta Viola ao homem que virá a ser seu amor. Antonio, por sua vez, também 

salva o gêmeo, mas, preocupado em ajudá-lo, acaba indo à cidade, confundindo-o com Viola e 

discutindo com ela. É reconhecido como inimigo do Duque pelos oficiais de justiça e vai preso.  

Essas últimas relações, mesmo tendo se iniciado de um acontecimento ruim, o naufrágio, 

e gerado outro, a prisão, acabam levando, posteriormente, a acontecimentos bons. Quando as 

confusões se desfazem, Antonio tem o perdão de Orsino, e passa a ter direito de freqüentar de 

novo, livremente, a cidade governada pelo Duque. O Capitão, ao ter ajudado Viola em seu 

disfarce, tem a incumbência de guardar as roupas dela para que, futuramente, a moça pudesse 

comprovar ser a jovem filha de Sebastian de Messalina. Por isso, ele ganha o direito de ser solto e 

ficar livre da pena. Temos então, ao final da peça, um retorno reverso ao início: o Capitão sendo 

salvo por Viola e Antonio por Sebastian. 

 5.       Troca de Sexo/Identidades trocadas: De acordo com o que vimos anteriormente, Viola, 

para tentar a vida na nova sociedade onde foi parar por conta do naufrágio que sofreu, se disfarça 

de pajem e passa a trabalhar para o Duque Orsino, governador da cidade. O disfarce de homem 

acaba por trocar sua identidade e, de Viola, ela vem a se chamar Cesario. Contudo, sua ação 

acaba por gerar outras trocas de identidade. Posteriormente, Antonio acredita que ela, travestida 

de Viola, seja Sebastian, enquanto Olivia, quando se depara com Sebastian, acredita ser ele 

Cesario. Essas trocas se desfazem, quando as verdadeiras identidades de Viola e Sebastian são 

reveladas. 

6.      Servo sagaz: A aia Maria representa a sagacidade e a inteligência das personagens da 

comédia shakespereana. Com sua astúcia, planeja uma armadilha para o insuportável Malvolio, 

que, como ela, é criado de Olivia. Consegue, além de obter sucesso na sua tramóia, aproveitar-se 

do pequeno fascínio que causa em Sir Toby para se casar com o nobre beberrão. 

 7.     Bobo: Feste é o bobo que cumpre seu papel dentro dessa comédia. Ele fará uso dos seus 

encantos e talentos – cantar e tocar – para conseguir os trocados e alimentos que garantem sua 



sobrevivência tanto na casa de Olivia como no palácio de Orsino, mesmo sendo ela a sua patroa 

oficial. Além disso, faz uso da sua capacidade de brincar com o significado das palavras e da sua 

habilidade em personificar a voz, para ajudar no plano contra Malvolio, disfarçando-se do 

eremita curandeiro Mestre Topázio.  

  8.      Mulheres vulneráveis e espirituosas/Final Feliz: Como nos lembra Barbara Heliodora: 

 
[…] as moças casadoiras das comédias [...] ficam muito distantes da fragilidade e 

do desamparo de Ofélia no Hamlet ou de Desdêmona em Otelo. Nas comédias, as 
jovens são todas muito mais próximas do que Bernard Shaw chamaria, séculos 

mais tarde, de as grandes caçadoras, aquelas que, por assim dizer, botam o olho 

em determinado rapaz que passam a ver como o seu homem, e o conquistam 

porque eleito para parceiro no comprimento de seu destino biológico.  
(HELIODORA, 2004 p. 229) 
 

 

  É exatamente sob essa premissa que agem Viola e Olivia: ambas podem parecer ou até 

mesmo estar realmente vulneráveis diante da não correspondência dos sentimentos que têm, 

respectivamente, por Orsino e Cesario, porém são movidas pelo amor que sentem e pela 

espirituosidade que têm. Viola sabe que, sob o disfarce que usa, jamais poderá ter seu amor 

correspondido, mas nem por isso deixa de amar Orsino. Continua amando-o acima de tudo, tanto 

que não deixa de tentar conquistar Olivia para ele. Continua servindo-o como interlocutora, 

apesar de saber que Olivia deseja Cesario e ignora Orsino, porque não quer vê-lo triste ou 

decepcioná-lo, e tenta usar de sua eloqüência e sabedoria no emprego das palavras para tornar 

essa missão, fadada ao fracasso, menos árdua para ela e menos vergonhosa para ele.  

 Olivia, por sua vez, não desiste de investir no belo jovem, por quem se apaixonou e que a 

fez pensar em, finalmente, sair do luto em razão da morte do irmão. Muito espertamente, 

consegue manter Cesario como visita constante em sua casa. Insiste, mesmo não recebendo por 

parte do pajem nenhum incentivo para tal, por simples obstinação de viver esse amor. Além 

delas, temos ainda Maria, a aia, que com astúcia aproveita-se de uma situação para conseguir o 

que toda moça de seu tempo queria: um bom casamento. Viola, Olivia e Maria lutam até o final 

dessa estória para viver, cada uma à sua maneira, o amor que encontraram. Por sorte, fazem parte 

de uma comédia ao invés de uma tragédia shakespereana. Assim, para todas, tudo acaba bem.  

Para a alegria de Viola, seu irmão, Sebastian, não havia morrido no naufrágio. Isso 

permite não só que ela restabeleça o amor fraternal como também revele sua verdadeira 

identidade e tenha, finalmente, a possibilidade de declarar seu amor por Orsino, que decide 



desposá-la. Olivia ama tanto a figura de Cesario, sua presença, doçura e inteligência que fica cega 

de amor. Fazendo isso, acaba por convencer rapidamente Sebastian, o gêmeo que nunca a viu 

antes, desse imenso amor que o contagia à primeira vista, e os dois se casam. Maria, conseguindo 

pregar a peça em Malvolio e promover uma vingança coletiva, recebe a recompensa de Sir Toby, 

ou seja, torna-se sua esposa. Finalmente, acontece o que se esperava: o final da comédia povoado 

de casamentos, com todas as relações problemáticas resolvidas e as outras, que haviam sido 

perdidas, revigoradas através de um reencontro. Fazem parte ainda desse cenário a reconciliação 

de Antonio com Orsino, o reencontro de Antonio com Sebastian e do Capitão com Viola, e a 

alegria daqueles que decidiram dar uma lição de moral em Malvolio, mesmo que ele não pareça 

ter aprendido muita coisa. 

 

1.6 NOITE DE REIS, UMA REFRAÇÃO DO MITO TRISTÃO E ISOLDA DE GOTTFRIED 

 

“Nada se cria, tudo se transforma” já dizia o grande pensador e se isso é 
uma verdadeira norma a origem de tudo é o amor. (Rick Steiforder)

23
 

 

O termo refração foi utilizado no título deste tópico, referenciando os estudos da tradução. 

A Teoria da Refração
24 foi desenvolvida por André Lefevere, estudioso do tema. Tomando por 

base alguns fundamentos físicos, a teoria trata, resumidamente, das transformações que irão 

ocorrer em um texto ao passar, como é o caso aqui, de um gênero literário para outro sem, 

contudo, perder a relação com o que lhe é anterior. Assim, é possível ler alguns dos símbolos e 

signos representativos de Tristão e Isolda em Noite de Reis, considerando que são retomados, e 

re-significados da tragédia para a comédia. 

Em A Paixão Dionisíaca de Tristão e Isolda
25

, José Miguel Wisnik escreve: “Todas as 

nossas obras de poesia e pensamento, da maior à mais ínfima, são marcadas pela extravagante 

importância com que a história amorosa entra nelas como história principal [...]”. Além disso, 

essas obras têm em comum, elementos de forte significação que aparecem no desenrolar de suas 

tramas e que podem se repetir em outras obras, servindo de pano de fundo para a temática central, 

                                                
23 Excerto do poema “Nada se cria, tudo se transforma” Disponível em: 

<http://recantodasletras.uol.com.br/poesias/1311820>. 
24 VIEIRA, Elze Ribeiro Pires. Teorizando e Contextualizando a Tradução. Belo Horizonte: UFMG, 1996. p.138-

149. 
25 WISNIK, José Miguel. A Paixão Dionisíaca de Tristão e Isolda. 

http://recantodasletras.uol.com.br/poesias/1311820


o amor. Esse fenômeno pode ser observado em Tristão e Isolda, mito fundador da tragédia de 

amor que serviu de fundamento para tantos autores, inclusive o dramaturgo inglês William 

Shakespeare que, como veremos, não se baseou nela apenas para suas tragédias. Quase trezentos 

anos depois de Gottfried ter transformado essa narrativa celta – supostamente do século VII – em 

uma versão poética, com elementos cristãos, para o século XIII, William Shakespeare escreveu 

Romeu e Julieta (1595) e trouxe de volta a estória de dois jovens apaixonados que, 

impossibilitados de viver esse romance em vida, morrem por amor.  

Entretanto, não só nas tragédias podemos reler a simbologia desse mito celta, cuja fonte 

se perdeu, mas se manteve sempre atual. Na comédia shakespereana Noite de Reis, escrita, como 

vimos, possivelmente entre 1598 e 1602, podem ser encontrados alguns dos elementos 

simbólicos encontrados em Tristão e Isolda. Tendo Shakespeare se baseado em diversas obras 

para a construção das suas próprias, acreditamos ser possível suspeitar, dada a importância do 

mito para a literatura sobre o amor (elemento fundamental no modelo de comédia 

shakespereano), que este tenha influenciado o dramaturgo na escrita desta comédia. Apesar de 

serem comédia e tragédia, respectivamente, o texto dramático e o mitológico compartilham da 

mesma temática: o amor. Esses elementos simbólicos ajudam a construir as duas tramas e a dar-

lhes mais força narrativa, e, mesmo tendo finais diferentes – um feliz e outro trágico – ambas 

giram em torno de histórias de amor. Como um feixe de luz que ao incidir sob a superfície de 

vidro irregular é parte absorvido e parte refletido, continuando a ser luz, porém refratada, Noite 

de Reis refrata Tristão e Isolda.  

Tristão e Isolda caracteriza-se, de acordo com José Miguel Wisnik, como um texto 

ambivalente que mistura heresia e ortodoxia, o profano e o sagrado, e onde paixão, morte, amor, 

casamento, adultério, amizade, sexo e desejo compõem uma rede de sentido com unidade 

enigmática (WISNIK, 1987 p.196). Dentre esses elementos do mito analisaremos as re-

significações, em Noite de Reis, da paixão, do amor, do casamento, aliados à lealdade, à noite, ao 

perdão, aos mal-entendidos, às confusões e intrigas, ao disfarce, ao mar e à orfandade.  

Faremos um resumo da versão poética do mito para que os símbolos e signos necessários 

ao desenvolvimento da análise possam ser retomados e cotejados nas duas obras:  

Tristão é filho de Brancaflor, irmã do rei Marcos, porém nasce longe do tio que nunca o 

conheceu. Após a morte do pai, e tendo morrido a mãe no parto, Tristão se apresenta aos serviços 

do rei Marcos, contudo não lhe revela sua verdadeira identidade. Temendo que o trono seja 



sucedido por Tristão, os barões da corte pressionam o rei Marcos a se casar e ter um herdeiro. Ao 

ver entrar pela janela duas andorinhas disputando um fio de cabelo dourado, o rei diz, por julgar 

ser impossível o feito, que só se casará se for com a dona daquele fio de cabelo. Acontece que 

Tristão conhecia a dama: a princesa Isolda da Irlanda que junto com sua mãe, cujo nome também 

era Isolda, o havia curado de uma chaga incurável adquirida em batalha com o guerreiro Morholt, 

irmão da rainha Isolda.  

Tristão parte para a Irlanda e, ao matar o dragão Weisefort, recebe como recompensa a 

mão de Isolda. Ele a leva consigo ao reino da Cornuália para que se case com o rei Marcos. 

Entretanto, durante a viagem, os dois são servidos de uma poção preparada pela mãe de Isolda, 

rainha e feiticeira, e se apaixonam. Isolda casa-se com o rei, mas vive um amor clandestino com 

Tristão. Os barões conseguem fazer com que o rei Marcos descubra o romance, os dois amantes 

são condenados à morte, mas conseguem fugir.  

O rei os encontra vivendo na floresta, porém, ao flagrá-los dormindo com uma espada 

separando-os, julga terem sido vítimas de uma intriga e os perdoa. Isolda volta para o reino da 

Cornuália e Tristão, que havia sido enviado para servir outro rei, fica vivendo escondido no 

bosque, mantendo o romance com Isolda. Mais tarde, cansado dessa situação, Tristão se casa com 

outra Isolda, a de mãos brancas. Um dia, ferido novamente e à beira da morte, Tristão pede que 

busquem Isolda, a loira, a única que pode salvá-lo. Ao avistar o navio que retornava da missão 

pergunta à esposa se a bandeira hasteada é de cor branca – a cor que significaria que Isolda veio 

para curá-lo. Isolda, de mãos brancas, com ciúme, mente e diz ser preta a cor da bandeira. 

Tristão, então, morre pensando que a amada não veio salvá-lo. Isolda, a loira, ao ver o 

acontecido, olha-o nos olhos, beija-o, abraça-o e morre.  

Obviamente, esta obra está mais claramente refratada na tragédia Romeu e Julieta, porém 

este fato não impede que ela também esteja subliminarmente apresentada, sob forma de refração 

intertextual, na comédia em Noite de Reis. O cotejo, feito a seguir, tem o intuito de demonstrar 

que a anterioridade pode advir dos lugares menos esperados e mais remotos entre os quais, a 

princípio, não vemos relação alguma. Contudo, estes mesmos podem ter sido usados como 

recurso e fundamentação na originalização de uma obra como veremos.  

 

1.6.1 Análise em cotejo 

 



a) Órfãos, mar, disfarce, intrigas, mal-entendido, confusão e perdão 

 

O primeiro símbolo ou signo analisado através do cotejo Tristão e Isolda e Noite de Reis 

que pode ser considerado como retomado da tragédia de Gottfried para a comédia de Shakespeare 

é o fato de Tristão, assim como Viola e Sebastian serem órfãos descendentes de famílias ricas. 

Tristão é príncipe herdeiro de dois tronos: o do pai e o do tio. Viola e Sebastian são filhos de 

Sebastian de Messalina, homem de muitas posses. Contudo, os três, de certa forma, abrem mão 

dos bens e seguem em busca de uma nova vida. Tristão vai servir ao tio, sem revelar-lhe a 

identidade. Viola vai servir Orsino, Duque de Illyria, também sem revelar a ele sua verdadeira 

identidade, e Sebastian fica vivendo com um marinheiro, amigo fiel que o ajuda inclusive 

financeiramente. A diferença está em que Tristão, até sua morte, não revela sua origem para o tio, 

não usufruindo dos seus direitos e nem se re-inserindo na família. Por outro lado, Viola e 

Sebastian, ao se reencontrarem, revelam suas verdadeiras identidades e passam a se beneficiar 

delas, e, junto com Orsino e Olivia, aumentam a família que parecia desfeita. 

Segundo, os três personagens partem para o mar como se em busca de uma aventura ou 

tentativa de uma possível nova chance de vida mais feliz. Tristão, após ser ferido por um 

guerreiro ao matá-lo, fica com uma chaga incurável e lança-se ao mar, pois, de acordo com os 

antigos contos celtas, uma pessoa desenganada lançava ao mar seu destino. O herói partia 

carregando apenas alimento e uma harpa, desprovido de vela, remo ou leme, poderia ser levado à 

perdição definitiva ou à salvação (WISNIK, 1987 p.199). Tristão alcança a salvação e é curado 

pelas mãos de Isolda a loira, a mulher por quem virá a se apaixonar. Viola e Sebastian, por sua 

vez, lançam-se ao mar após a morte do pai em busca de uma nova vida e são separados pelo 

próprio mar, depois de um naufrágio, que parece ser a resposta do mar para aquilo que buscavam. 

Os irmãos gêmeos – que estiveram sempre juntos com seus destinos entrelaçados – têm que se 

separar, momentaneamente, mas não completamente, pois vivem na mesma cidade, mesmo sem 

saber, vidas paralelas, que, ao final da estória, vão mais uma vez se cruzar.  

O disfarce é um terceiro elemento que aparece na trama das duas obras. Viola, para servir 

Orsino e poder alcançar seu propósito de conquistar uma nova vida, se disfarça de homem, troca 

de sexo, e acaba gerando diversas confusões. Tristão vai fazer uso do disfarce por mais de uma 

vez. A primeira, do jogral bretão Tantris, quando chega do mar à Irlanda e é recebido pela irmã e 

pela sobrinha do guerreiro que matou. Depois, de barqueiro, para salvar sua amada da morte. Por 



último, de louco, mais uma vez com o nome Tantris, para se declarar a Isolda na frente do rei e de 

sua corte sem ser reconhecido por eles, mas querendo ser reconhecido por ela. 

O perdão é um signo presente e importante para a virada das duas tramas. Ao encontrar o 

abrigo em que Tristão e Isolda se refugiaram, na floresta, o rei Marcos os flagra dormindo 

separados pela espada de Tristão, e toma isso como um sinal de castidade e respeito entre os dois. 

Após ver essa cena, o rei troca a espada de Tristão pela sua, o anel de Isolda pelo seu, como se 

entendesse que os dois fossem vítimas de uma mentira. Isolda é então recebida de volta no 

castelo, e Tristão é requisitado a servir outro rei, evitando assim outras intrigas com os barões da 

corte que, acreditando na veracidade do romance e não gostando de Tristão, sempre vigiaram e 

perseguiram os amantes com o intuito de flagrá-los e denunciá-los ao rei. Viola, disfarçada de 

Cesario, se apaixona por seu patrão, a quem serve de conselheiro sentimental e a quem tem que 

representar e servir de mensageiro na corte da dama Olivia, com quem Orsino quer se casar. 

Acontece que Olivia acaba se apaixonando por Cesario, casa-se com ele, desprezando Orsino. O 

Duque primeiro fica indignado com a revelação de que Cesario o traiu e casou-se com Olivia, 

mas o mal-entendido se desfaz quando Sebastian aparece e os dois irmãos, finalmente, se 

reencontram. Apesar disso, Orsino ainda se assusta após a revelação de que Cesario, seu pajem, 

na realidade é Viola, uma bela dama que o ama. Relembra das conversas que tiveram e nas quais 

ela dizia que jamais amaria mulher alguma tanto quanto a ele, então reconhece que, de certa 

forma, já a amava também. Resolve casar-se com ela e mais uma confusão da comédia é desfeita.  

As intrigas da tragédia Tristão e Isolda são relidas na comédia Noite de Reis e nessa 

mudança de gênero assumem a forma de confusões e mal-entendidos que têm um tom menos 

sério e mais divertido.  

 

b) Noite e lealdade 

 

A lealdade nas duas tramas terá relação com o amor, assim como será abalada por conta 

do mesmo sentimento, resultando em traição em razão dele. Tristão servirá lealmente seu rei e tio 

Marcos até o momento em que se apaixonar por Isolda, futura esposa do rei, e viver com ela um 

romance clandestino, proibido. Isolda também trai o rei Marcos, pois, sendo prometida a ele em 

casamento, tem uma noite de amor com Tristão antes mesmo de se casar. O romance inicia-se, 

em seguida ao efeito da poção feita pela mãe da moça. A poção é feita para que o homem e a 



mulher que a bebam se apaixonem um pelo outro. Porém, mesmo depois de diluído o efeito do 

feitiço, os dois continuam a se encontrar, dando a idéia de que, na verdade, a poção serviu apenas 

de catalisadora do amor que já tinham um pelo outro. Tristão e Isolda, em nome do amor mútuo 

que sentem, deixam de ser leais ao rei Marcos. Ela, de fato, não o é desde o início da relação. 

Viola também servirá lealmente ao Duque Orsino, por quem se apaixonará, mas a quem 

terá que enganar, mantendo o disfarce do jovem pajem, Cesario. Durante sua relação com Orsino, 

Viola acaba se apaixonando, mas não deixa de tentar cumprir a missão que lhe foi incumbida: a 

de conquistar para o Duque, o coração e a mão de Olivia. Mesmo continuando leal ao Duque 

nesse ponto, Viola o trai ao não lhe revelar sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro 

sentimento. Orsino admira Cesario imensamente, nas atitudes e na sua aparência, e lhe revela isso 

na cena quatro do ato primeiro, assim como ela própria – na quarta cena do ato segundo – 

confessa seu amor por Orsino, através de um discurso em que joga com as palavras, e lhe diz, 

indiretamente, que o ama. Em suas palavras, Viola coloca o amor que sente como impossível de 

se realizar já que é mantido em segredo. Dessa forma, ela trai não só o Duque com seu disfarce, 

mas a si própria, ao não se permitir conquistar o homem que ama. 

Um signo de grande força para diversas culturas e que aparece aqui como o nono 

elemento simbólico é a noite. A noite em Tristão e Isolda é uma hora obscura e serve de aliada 

para os amantes viverem seu amor proibido. É à noite o momento em que o rei é enganado. 

Primeiro, antes mesmo de conhecer sua futura esposa, ele é traído por ela com Tristão, no navio. 

Depois, na noite de núpcias, quando Brangia, a dama de companhia de Isolda, assume seu lugar 

na cama do rei para emprestar a ela sua virgindade. Nas noites, nas quais o rei Marcos sai para 

caçar, Tristão vai para a cama de Isolda e os dois têm relações sexuais. À noite, os dois 

aproveitam para se encontrar no bosque ou nos arredores do castelo. Também é à noite que o rei 

Marcos descobre a traição, ao ver as marcas de sangue deixadas por Tristão, entre sua cama e a 

cama real, por conta de um ferimento. É, ainda, à noite que ele se engana ao ver os refugiados na 

floresta e supõe estarem vivendo em castidade.  

A noite, em Tristão e Isolda, tem característica obscura, representa a mentira, o segredo, o 

errado, simboliza, enfim, a paixão mortal. Em Noite de Reis, a noite é período de celebração. As 

noites são, então, de festividade, muita comida, bebida, diversão, alegria e propícias ao amor. 

 

c) Paixão, casamento e amor  



Paixão, amor e casamento funcionam como uma tríplice aliança, um triângulo central de 

relações, nas duas obras apresentadas, ficando a diferença por conta do modo como são 

apresentadas e do resultado que geram. Em Shakespeare, é no percurso do amor que tudo 

acontece. 

Tem-se que tanto Tristão quanto Viola se apaixonam por aqueles que lhes prestam ajuda. 

Tristão se apaixona por Isolda, que o recebeu em seu castelo, o tratou e curou por duas vezes, 

enquanto Viola se apaixona por Orsino, aquele que lhe deu um emprego, amizade e morada. 

Outro elemento simbólico é o casamento. Na verdade, a oposição entre os tipos de casamento que 

ocorrem nas estórias. Em Tristão e Isolda, o casamento de Isolda com o rei Marcos não é por 

amor, mas, acompanhando os preceitos feudais/medievais, é imposto de alguma forma e por 

algum tipo de interesse. A mão de Isolda está prometida a quem derrotar o dragão que assombra 

seu reino. Dessa maneira, Tristão mata o dragão em nome do rei Marcos e dá a ele sua conquista, 

a bela Isolda. O rei Marcos não tinha interesse em se casar. Há um traço de sugestão, inclusive, 

de que ele repudiava a idéia, e só o faz por pressão da corte, que lhe cobra um herdeiro para o 

trono. O casamento por amor entre Tristão e Isolda é feito por um eremita, clandestinamente, não 

sendo posteriormente revelado, pois também não será reconhecido. Leva-se em conta que, na 

época na qual foi escrita a versão, o casamento já era uma instituição reconhecida pela igreja e 

pela sociedade. Tristão, depois, casa-se com outra Isolda, a de mãos brancas, mas se casa sem 

amor e não chega nem à consumação do casamento, que só fez para tentar esquecer Isolda, a 

loira. 

Viola e Orsino já não vivem mais sob o regime feudal do medievo. Casam-se por amor, 

assim como Olivia e Sebastian. Os casamentos que acontecem em Noite de Reis resultam em 

muita felicidade.  

O amor-paixão, segundo Wisnik, passa a ser influente na literatura amorosa, ao mesmo 

tempo em que é uma temática recorrente no romance romântico e nas novelas de massa. A 

diferença é que nestes, as implicações do mito – sejam de ordem social, existencial ou religiosa – 

são desfeitas (WISNIK, 1987 p.195). O bardo inglês fez grande uso dessa temática em suas peças 

históricas, tragédias, comédias e nos sonetos que compôs. Shakespeare também compartilhou do 

que Northrop Frye designa como marcas da estória romanesca, cujo tempo está próximo do 

tempo primordial do mito, sendo caracterizada pela presença de filtros mágicos, anões, gigantes, 

dragões, reis descendente de um deus de forma animal, etc. (WISNIK, 1987 p.197). Essas marcas 



podem ser encontradas em algumas das peças shakespeareanas, especialmente nas comédias, a 

exemplo de A Tempestade e Sonho de uma Noite de Verão (1594-6), onde a natureza, 

principalmente, exerce forte influência na trama.  

Em A Paixão Dionisíaca de Tristão e Isolda, José Miguel Wisnik traz uma análise do 

mito feita por Denis de Rougemont. Tristão e Isolda seguem, de acordo com Rougemont, o 

modelo do amor cortês, o vassalo a serviço da senhora ou o homem a serviço de sua amada, e ele 

considera esse tipo de amor uma derivação ou disfarce das tradições seguidas pela Igreja Cátara – 

e abafadas pela Igreja Católica – onde se buscava a morte por desprezo à vida material. Para os 

cátaros, Inferno e Purgatório não existiam. O diabo governava o mundo material, lugar que não 

competia a Deus controlar (WISNIK, 1987, p. 212-213). Já em O Inferno de Dante – dividido em 

Inferno, Purgatório e Paraíso – Francesca e Paolo vivem, segundo a ótica cristã, um amor 

inconcluso e passam por etapas, na tentativa de poder realizá-lo.
26

 Em Romeu e Julieta de 

Shakespeare o amor não tem força suficiente para vencer o feudalismo, e a morte dos amantes 

unirá oposições, representadas nessa tragédia pelas famílias Montechio e Capuleto.
27

         

Tristão e Isolda, Romeu e Julieta querem viver um amor e união perfeitos, porém não 

conseguem alcançá-los em vida. Seu amor é proibido pela sociedade, que vive sob o comando da 

Igreja, levando-os a se casarem às escondidas. Tristão e Isolda, pior do que Romeu e Julieta, 

vivenciam o adultério, em uma época em que o casamento já era uma instituição. São casados por 

um eremita, em um culto clandestino, e por tudo que fazem são considerados hereges. A 

imperfeição da vida faz com que os amantes busquem a perfeição fora dela, na eternidade do 

mito e fora do tempo, que leva ao desgaste. Buscam, portanto, a transcendência.
28

 A estória é 

toda paradoxal, como afirmado antes, justamente por essa mistura de valores pagãos e cristãos, 

como coloca Wisnik. Os dois vivem um amor-paixão mortal. Isolda entrega-se à morte com o 

mesmo êxtase com que havia se entregado a Tristão no barco. Ao olhar nos olhos de Tristão, 

morrendo, ela enxerga o paraíso em que queria viver e encontra, junto a ele, o alívio em deixar a 

vida que tanto os cansou, tornando seu amor impossível de nela ser realizado.
29

 

As tragédias shakespereanas fazem sofrer todos aqueles que amam, independente de suas 

relações; podem ser homem e mulher (Romeo and Juliet, Othello), como também pais e filhos 
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(King Lear, Hamlet). Opostamente, as comédias são leves, joviais, repletas de fantasia, 

imaginação, visão romanesca da vida, sutileza de espírito, linguagem poética, graça e prazer de 

viver, próprios do autor – como coloca Oscar Mendes, na nota introdutória do volume de 

comédias das obras completas de William Shakespeare. A intenção era provocar o riso e, para 

isso, utilizava-se do cômico das situações, da engenhosidade da intriga, da malícia das 

subintenções, do obsceno, do trocadilho, tudo cheio de lirismo sentimental e fácil. O mundo 

criado era de alegria e, principalmente, de amor, e os acontecimentos ruins eram só para tornar o 

que era bom ainda melhor, e fazer a força do amor vencer a própria morte.
30

 

Shakespeare fazia sua trama da comédia em torno de diversos obstáculos no caminho da 

realização do amor dos personagens principais, mas sempre havia mais de um casal apaixonado 

fazendo parte trama – em Noite de Reis são dois – assim como são variados os tipos de amor que 

se apresentam. Mesmo nas comédias, ele enxertava uma medida de crítica social, como em Noite 

de Reis, onde deixa nas linhas da peça a idéia de que tudo feito em excesso pode levar ao erro.
31

  

Não estamos dizendo aqui que Tristão e Isolda foi o texto fonte principal a direcionar 

Shakespeare na escrita de Noite de Reis – até porque não se sabe quais ou quantos foram – 

estamos dizendo apenas que os diálogos, as intertextualidades, as refrações que os textos 

estabelecem uns com os outros nem sempre têm uma relação óbvia ou um limite preestabelecido. 

Como veremos no capítulo três, as possibilidades de realização de uma obra são as mais diversas, 

por exemplo: uma tragédia como Romeo and Julieta pode ser refratada para um musical, como é 

o caso de West Side Story.  

Em Tristão e Isolda, o amor poderia até ter sido possível, pois ele poderia e tinha o 

direito, pelo feudalismo, de ter-se casado com Isolda, a partir do momento em que derrotou o 

dragão (WISNIK, 1987 p.207). Viola, em contrapartida, pensa jamais poder viver seu amor. Ela 

poderia ter revelado logo seu sentimento por Orsino e evitado tantos mal-entendidos, como 

acontece com a chegada de Sebastian à corte de Olivia, afinal ele gostava muito dela mesmo sob 

o disfarce de Cesario. 

As situações se invertem da tragédia para a comédia, o possível se torna impossível e 

vice-versa. A impossibilidade de realização do amor em vida de Tristão e Isolda vira 

possibilidade para Viola e Orsino, e para Olivia, que queria Cesario e se casa com Sebastian, o 
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irmão gêmeo. Assim, quando os segredos são revelados em Noite de Reis, o amor se torna 

possível. No entanto, em Tristão e Isolda, o amor é vivido em segredo. Quando revelado, se 

esfria, e mesmo quando volta a ser vivido em segredo, nunca se realiza totalmente. Os amantes se 

atraem e se separam, criando, eles próprios, obstáculos como se fossem premissas para que 

paixão e amor sejam vividos (WISNIK, 1987 p.210), mas mesmo as premissas não são o bastante 

para esse amor, que só se realiza, enfim, na morte. 

Wisnik acredita que a não realização de um casamento feliz para Tristão se dá, porque ele 

nasce de forma triste e sob o signo da paixão, e dá, assim, início às controvérsias da sua estória. 

Os pais de Tristão se amavam e poderiam ter tido um casamento feliz, mas logo após se casarem, 

Rivalino, o pai, parte para a guerra e só retorna com o nascimento do filho que resultou na morte 

de Brancaflor. Ele herda de seus pais a paixão sem lugar para se realizar plenamente, pois os 

amantes que se encontram fogem do casamento, e aqueles que se casam não conseguem ficar 

juntos para viver o amor. Nessa tragédia, portanto, a paixão e o casamento ficam em lugares 

opostos (WISNIK, 1987 p.198). 

Só existe uma maneira para Wisnik de tornar feliz e realizável o amor-paixão, e esta 

fórmula tem como ingrediente principal a amizade. Este é o sentimento que vai permitir que 

perdure o desejo só vivido intensamente na paixão e que tende a se acabar quando a paixão se 

transforma em amor, principalmente após o casamento. Sendo primordialmente amigos e vivendo 

esse amor à luz da amizade, a relação homem e mulher alcança aquilo que é desejo de todos: a 

intensidade da paixão unida à duração do casamento (WISNIK, 1987 p.223). 

É possível que o amor de Viola e Orsino siga aquilo que Wisnik parece considerar como 

amor-paixão ideal. Antes de tudo, Viola e Orsino eram amigos e confidentes, mesmo estando ela 

sob disfarce de Cesario. A peça chega à última palavra do ato final e sabemos que o casamento 

irá acontecer. Acreditando então que a estória não se acaba ali, naquela última palavra, e que, 

como é esperado nas comédias shakespereanas, tudo continuará bem, pode-se sugerir que esse 

continuar bem é possível para Viola e Orsino, porque a amizade entre os dois é mantida. Afinal, 

só assim poderão, enfim, ser felizes para sempre. 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

No Ar 

 

2.1 LUIS FERNANDO VERISSIMO, O TRANSFORMADOR 

 

A literatura oferece à futura leitura da obra uma visão presente do passado e uma 

visão passada do presente. Todo texto literário, por mais alheio que seja aos 

valores do passado, movimenta direta ou indiretamente formas de tradição que 
são o palco onde se desenrolam os acontecimentos presentes que real e 

virtualmente se representam no tempo anacrônico e no espaço atópico da escrita. 

(Santiago, 2004 p. 122) 

 

Sabe-se que a arte foi e é, muitas vezes, usada não só para entreter o leitor, o espectador 

ou o admirador, mas também para propagar a cultura do pólo que a produz e para (re)escrever a 

história, às vezes, em relação àquela que está nos livros difundidos pelo centro hegemônico. A 

arte absorve valores do centro do sistema em que está inserida ou mesmo de outros centros 

hegemônicos influentes, reproduzindo-os, (re)significando-os ou rechaçando-os.  

William Shakespeare, dramaturgo integrante do cânone inglês e do chamado cânone 

universal, sabia fazer exímio uso das palavras para dar aos seus espectadores aquilo que queriam 

ver e ouvir. A sutileza de seu discurso dramático permite diferentes interpretações para as peças, 

as personagens e as tramas construídas pelo bardo.  

Mesmo sendo consideradas por muitos um espelho da sociedade elisabetana do século 

XVI, as peças de Shakespeare têm-se mostrado atuais ainda na contemporaneidade, pois em sua 

temática estão contidos traços da experiência humana que se mostram presentes nas sociedades 

de qualquer tempo. Além disso, suas obras se mostram contemporâneas através das diversas 

traduções/adaptações atualizadas ou não para o cinema, o teatro e a literatura.  

Nessas atualizações, resultantes das inúmeras possibilidades de interpretação de 

peças/textos teatrais, os deslocamentos são variados. Dentre eles, observamos a releitura de Luis 

Fernando Verissimo, escritor brasileiro gaúcho, que se apropriou dessa possibilidade de trazer 

para perto da sua língua, do seu tempo, do seu espaço geográfico, da sua história, da sua 

identidade enfim, e construiu A Décima Segunda Noite, obra exemplar das inúmeras e possíveis 



interpretações que uma atualização da comédia shakespereana The Twelfth Night; or, What you 

will  pode ter.  

Luis Fernando Verissimo, nascido em Porto Alegre, no dia 26 de setembro de 1936, é 

escritor, cronista, humorista, cartunista, colunista, tradutor, roteirista, dramaturgo, romancista, 

redator, revisor, publicitário e músico. Publicado em 17 países e premiado, tem aliada a essa 

multiplicidade na área profissional o fato de ser filho do escritor Érico Verissimo. Luis Fernando 

Verissimo é casado com Lúcia Helena Massa, é pai de três filhos (Fernanda, Mariana e Pedro), é 

avô, viajante – viveu nos Estados Unidos, Itália, França e visitou outros países ao redor do mundo 

– tendo vivenciado ao longo dos setenta e três anos de vida importantes acontecimentos 

históricos no Brasil a exemplo da ditadura, do impeachment do presidente Fernando Collor de 

Melo, dentre outros muitos episódios na vida política do país e na sua vida pessoal.  

Verissimo é múltiplo nos meios em que se expressa – jornal, literatura, teatro, televisão, 

cinema, música –, sobre o que se expressa – esporte, política, cinema, literatura, música, 

gastronomia e comportamento –, para quem se expressa – adultos, adolescentes e crianças –, no 

modo irônico como expressa sua visão sobre diferentes assuntos, e na criação de personagens 

populares como o detetive carioca Ed Mort e o analista de Bagé.  A popularidade é inerente a ele, 

que está sempre escrevendo para algum jornal e tem sempre um livro sendo lançado com 

conseqüente sucesso de vendas.
32

 

A sua experiência de vida fez com que o deslocamento da obra shakespereana, no 

romance de sua autoria, fosse perpassado por sua cultura individual, principalmente, na 

reconstrução da linguagem do texto dramático para o romance de narrativa ficcional, nos planos 

temporal (do século XVI-XVII ao século XX), geográfico (da fictícia cidade grega para „real‟ 

Paris de brasileiros e outros imigrantes) e da linguagem (do inglês para a variante do português 

brasileiro).  

Todas essas características autorais incorporadas à obra shakespereana, objeto do presente 

estudo, e utilizadas como filtro na utilização da perspectiva descritivista dos estudos da tradução 

permitem-nos partir do princípio de que a narrativa ficcional de Luis Fernando Verissimo é uma 

tradução do texto dramático de William Shakespeare. Veremos, neste capítulo, como começou o 

projeto de A Décima Segunda Noite e como o humor de Verissimo está, em particular nesta obra, 
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próximo do modelo shakespereano. Passaremos, em seguida, para um resumo da obra e, 

finalmente, para análise dos seus elementos, especialmente o cotejo com Noite de Reis, amparada 

pelo construto teórico de Itamar Even-Zohar, André Lefevere e Gideon Toury. 

 

2.2 VERISSIMO DEVORA SHAKESPEARE, OU VERISSIMO, O ANTROPÓFAGO 

 

In fact, adaptation theory has available a whole constellation of tropes – 

translation, reading, dialogization, cannibalization, transmutation, 
transfiguration, and signifying – each of which sheds light on a different 

dimension of adaptation.
33

 (STAM, 2000 p.62) 

 

 

O inglês William Shakespeare e o gaúcho Luis Fernando Verissimo, ambos populares e 

autores de textos povoados de humor, reúnem-se em uma proposta da Editora Objetiva, e eis que 

o público leitor é apresentado à transposição de The Twelfth Night; or, What you will de 1600-

1602 para A Décima Segunda Noite em 2006. A obra de Verissimo é o segundo volume da 

coleção, que contou também com a contribuição dos escritores Jorge Furtado e Adriana Falcão 

para a reescrita, respectivamente, das peças homônimas Trabalhos de Amor Perdidos e Sonho de 

uma Noite de Verão. Devorando Shakespeare é o nome que leva a coleção na qual foram 

publicadas novelas contemporâneas „baseadas‟
34

 (termo usado pela editora) em comédias do 

dramaturgo inglês.  

Em sua página na rede eletrônica, a Editora faz breves descrições sobre o autor gaúcho, 

sua obra e a coleção. Nessas descrições, aparecem termos como „original‟, „inspiração‟, 

„baseada‟, „fiel‟, todos bem conhecidos dos estudiosos da tradução, ainda que tenham sido 

abolidos a partir da “virada” estabelecida pela perspectiva descritivista.  Ainda constam do texto 

termos que podemos considerar neutros como „versão‟ e „adaptação‟ e que aparecem em 

diferentes momentos dos estudos da tradução. São utilizados também termos recentes como 

„reescrever‟ e „atualizar‟, designações encontradas no trabalho do belga André Lefevere que 

pretendem, como veremos na análise do trabalho de Verissimo, fazer entender que o termo 
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tradução diz respeito a uma área abrangente, na qual versão e adaptação se incluem e são, ao 

mesmo tempo, sinônimos daquilo que é possível ser alcançado pelo ato de traduzir. 

Poder-se-ia chamar de divergente o uso de termos contraditórios descrevendo, em um 

mesmo discurso, um único trabalho. Por outro lado, essa controvérsia nos demonstra que é 

possível perceber, mesmo com certa resistência, aquilo que os estudos da tradução a tanto vêm 

demonstrando. Sim, estamos em uma fase de transição e, nesse momento, como nos coloca 

Itamar Even-Zohar, para absorver o novo e substituir o antigo, muitas vezes é preciso incorporar 

um ao outro até que aquele que estava na margem possa chegar ao centro (1990, p. 12 e 22). 

Porém, antes de adentrarmos própria e coerentemente nesta questão, retomemos o nome da 

coleção para nos debruçarmos sobre o trabalho de Verissimo, exercendo o papel de canibal. 

Devorando Shakespeare, nome escolhido para dar título à coleção da Editora Objetiva, é 

tradução no seu sentido mais atualizador. Duas palavras que, no conjunto formado, retomam a 

antropofagia do brasileiro Oswald de Andrade no caminho de recriação da peça do dramaturgo 

inglês. Configuram, ainda, dois momentos de ruptura de regras (a Semana de Arte Moderna e os 

recentes estudos da tradução) conectando-os. Afinal, o que seria traduzir senão devorar, no 

sentido canibalesco? Não seria essa a interpretação das entrelinhas do nome da coleção? 

Façamos, pois, uma retrospectiva objetivando responder a essas perguntas. 

Durante os sete dias da Semana de Arte Moderna – de 11 a 18 de fevereiro de 1922 –, 

período em que foram apresentadas poesias, músicas e palestras sobre a modernidade, além de 

exposições de obras de arte e arquitetura, o Teatro Municipal da cidade de São Paulo foi palco de 

importantes passos na construção da identidade brasileira. No contexto que envolvia a celebração 

de um século de independência política de Portugal, os artistas e pensadores das décadas de 20 e 

30 sentiam necessidade de definir a cultura brasileira. Era o Brasil da política do café-com-leite 

rodeado de inconstâncias políticas, sociais e econômicas que pedia renovação e o conseqüente 

rompimento com o passado. Então, a partir da influência européia, o país, pelo viés da arte, 

começou seu processo de tornar-se novo, e a ruptura de regras aliada a este movimento 

modernista libertador foi decretada. Ao mesmo tempo em que se voltava para dentro, no intuito 

de fundamentar sua identidade, o Brasil, através do movimento, operou uma abertura cosmopolita 

para o mundo. 

Oswald de Andrade foi não só um dos participantes da Semana de Arte Moderna, mas, 

principalmente, um dos mais importantes instauradores e experimentadores desse movimento do 



novo. Conhecido por sua personalidade provocadora, especialmente através de seus manifestos 

modernistas, voltou-se contra todas as formas de arte consideradas cultas ou convencionais, tendo 

maior interesse pelo progresso da técnica e por formas de expressão ingênuas, abstratas, ou que 

buscassem recuperar elementos locais. O poeta, romancista e dramaturgo – considerado 

irreverente e rebelde – instituiu o movimento conhecido como Manifesto Antropofágico. 

O manifesto foi publicado na primeira edição da Revista de Antropofagia, em 1928, e 

resumia alguns dos pensamentos de Oswald a respeito do „Modernismo Brasileiro‟. Inspirado em 

Marx, Freud, Montaigne, Rousseau e Breton, ele criticava a colonização portuguesa, desde o 

descobrimento até as missões jesuítas, e recusava toda a herança deixada pelo Império. Sua 

„revolução antropofágica‟ resultou de uma carnavalização de todos os valores e teve „inspiração‟ 

em Paris, onde viu nas representações das artes „cubista‟ e „futurista‟ que elementos culturais, 

antes tidos como marginalizados e inferiores, tornavam-se naquele momento parte de artes tidas 

como hegemônicas, ou seja, a arte européia estava se re-construindo através da re-visitação de 

outras culturas. Assistia-se, então, ao colonizador assimilando o colonizado, para se re-configurar 

nos novos tempos. 

Sendo brasileiro - inserido, portanto, em uma pluralidade cultural - Oswald notou que o 

Brasil tinha em suas variadas formas de representação cultural, particularmente a indígena e a 

negra, a grande chave para a sua construção identitária e renovação artístico-literária. Assim, e 

seguindo o exemplo europeu, Oswald tentou unir o erudito ao popular. 

Antropófago ou canibal é o indivíduo considerado socialmente periférico e selvagem, que 

come partes ou mesmo o todo de outro corpo humano. O ato canibal, porém, não está relacionado 

à alimentação, mas resulta de uma grande admiração àquele que está sendo devorado. A 

antropofagia ocorre porque o admirador quer, através do ato de ingestão das partes ou do todo do 

indivíduo, adquirir as qualidades fontes dessa admiração. Assim, se o ser admirado é um grande 

guerreiro, aquele que o comer passará a ter as mesmas qualidades. 

 Oswald usou o conceito para defender sua idéia de que a cultura brasileira, ao sofrer 

imposição da cultura estrangeira, acaba por absorvê-la e torna-se, desse modo, mais rica. Aquilo, 

que antes lhe era estranho, passa a ser mais uma de suas partes, contribuindo para seu próprio 

enriquecimento cultural. O índio, portanto, ao assimilar o europeu, canibalizava-o, tornando-o 

parte de si e mais rico que ele. Sob essa perspectiva, Oswald inverte o mito do bom selvagem de 

Rousseau e da relação colonizador ativo versus colonizado passivo, mostrando que o Brasil, país 



canibal, não é povoado por inocentes edênicos, mas por gente astuta que, como colonizada, 

digere o colonizador, transformando o que veio dele em identidade brasileira. O Manifesto 

Antropofágico prova-se nacionalista, mas não xenófobo. O povo brasileiro, como canibal, engole 

o que é de fora, digere e regurgita, sendo o resultado disso uma mistura do Outro com o que já 

existia.
35

 Seguem alguns trechos do manifesto que podem ser associados aos estudos da tradução.  

 

Só a Antropofagia nos une. Socialmente, Economicamente. Filosoficamente. 

Única lei no mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos 
os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. [...] Só me 

interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. [...] Morte e vida 

das hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu. 
Subsistência. Conhecimento. Antropofagia. [...] A luta entre o que se chamaria 

Incriado e a Criatura – ilustrada pela contradição permanente do homem e seu 

Tabu. O amor cotidiano e o modusvivendi capitalista. Antropofagia. Absorção 
do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena 

finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, 

que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados 

por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto 
sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna 

eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e 

transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos 
pecados de catecismo – a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos 

chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. 

Antropófagos. (Revista de Antropofagia, Ano 1, N°1, maio de 1928) 
 

 

 Dentro do que observamos, podemos dizer que a tradução passa pelo mesmo processo 

pelo qual passou a construção da identidade brasileira durante o movimento modernista. Sabemos 

que a primeira grande tradução foi do texto bíblico hebraico para o grego, entre os séculos III e I 

a.C. em Alexandria, a conhecida Septuaginta. Em 250 a.C., foi feita a primeira tradução da 

Odisséia de Homero do grego para o latim e, desde então, vários outros textos foram traduzidos
36

 

de uma língua para outra, na forma de tradução interlingual, segundo definição de Roman 

Jakobson. Escrita a partir dos anos 60, a literatura sobre tradução nos traz, inicialmente, a 

tradução como uma atividade dependente e fortemente vinculada à lingüística.
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O ato de traduzir foi durante muito tempo considerado apenas um fenômeno lingüístico. 

Mas embora a Lingüística tenha papel importante para a atividade tradutória, não é suficiente 

para sua realização. Foram várias as tentativas de sistematizar o processo tradutório. Cada 

teórico, partindo de pontos de vista específicos e de acordo com suas necessidades ou mesmo 

interesses, buscou caminhos diversos na tentativa de formatar o trabalho do tradutor e controlar 

tanto o processo quanto o seu resultado, a tradução, para que esta fosse equivalente ao original.
 

Acontece que todos tinham dificuldade em definir – ou mesmo decidir por um significado 

comum – equivalência, variando seu significado entre igualdade, nivelação, preservação em um 

mesmo plano ou obtenção de um mesmo valor, entre outros. O contraditório é que os próprios 

teóricos não acreditavam ser possível alcançar a meta de tornar o texto traduzido equivalente em 

qualidade ao seu „original‟, e acabavam por tachá-la de inferior, secundário ou reprodução, 

denominando incompetente o tradutor.
37

 Essas denominações minimizantes nada mais eram que 

resultado de suas frustrações em não conseguir reduzir a tradução ao aspecto meramente 

lingüístico, pois ela engloba muito mais do que isso. A tradução literal proposta por muitos 

estudiosos da área, apesar de possível e existente, é restrita e não cobre todas as outras 

possibilidades alcançadas por essa atividade extremamente abrangente, como nos mostraram 

teóricos de diferentes áreas – Walter Benjamin, Roman Jakobson, Gérard Genette, Giles Deleuze 

e tantos outros em vários momentos.    

John Catford e Eugene Nida
38

 foram dois dentre os teóricos estruturalistas a trabalhar com 

o sentido de equivalência. Catford, em Uma Teoria Lingüística da Tradução (1965/1980), tentou 

definir a tradução pelo viés da Lingüística Geral e analisar o processo tradutório para descrevê-lo. 

Buscava a equivalência textual e a formulação de regras. Nida, por sua vez, em Toward a science 

of translating (1964), relacionou a tradução ao processo mecânico de transferência de cargas de 

um vagão para outro, ou seja, de uma língua para outra, com o objetivo de correspondência de 

significados. Logicamente, todos esses teóricos baseados nas noções de equivalência, fidelidade, 

originalidade, dentre outras, contribuíram para os estudos da tradução. Entretanto, foi somente 

com os estudos descritivistas e pós-estruturalistas que a tradução passou a ser vista como um 

processo resultante do ato de interpretação, necessitando, nesse sentido, incluir além da 
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Lingüística, a teoria literária, a historicidade, a cultura e o lugar de fala
39

 daquele que traduz – 

noções defendidas por estudiosos como Itamar Even-Zohar (1990), André Lefevere (1982/1992) 

e Gideon Toury (1995). Pensando na tradução como interpretação e pensando nos caminhos que 

perpassam o texto de partida, até tornar-se texto de chegada, é que podemos entender a tradução 

como ato canibal e, conseqüentemente, entender o nome da coleção Devorando Shakespeare e da 

obra A Décima Segunda Noite.  

Assim como o canibal precisa admirar o individuo que irá devorar, é importante que o 

tradutor admire a obra e/ou seu autor e queira ligar-se a eles, tornando-os parte de si mesmo, por 

intermédio da tradução. Mesmo que sob imposições da editora ou de necessidades 

mercadológicas e profissionais, o tradutor ainda se beneficia da atividade tradutória para crescer 

profissionalmente, adquirindo mais habilidade e reconhecimento na sua tarefa e beneficiando os 

leitores com a obra que traduz. O texto de chegada, de uma forma ou de outra, terá sido 

enriquecido pelo „simples‟ fato de ter resultado de uma tradução, pois para tornar-se tradução, a 

obra ou texto de partida precisará ser interpretada pelo tradutor, que poderá ou não seguir normas 

ditadas por um sistema regulador, e que, na condição de primeiro leitor, incluirá traços da sua 

cultura, do seu lugar de fala ou da sua identidade, do contexto histórico do momento em que se 

realizou o ato tradutório, ainda que muito sutilmente.   

O tradutor inclui no seu acervo cultural – graças à possibilidade de acesso aberta pela 

tradução – aquilo que antes era estranho a ele e/ou ao público leitor.  A tradução, portanto, nada 

tem de inferior. É enriquecedora, pois nos possibilita adquirir mais conhecimento, vislumbrar 

novas perspectivas, descobrir novos mundos, e muito mais. A tradução permite inclusive, como o 

canibalismo, uma mobilidade das obras de uma posição marginal para uma central, à medida que 

uma obra, rechaçada na sua cultura de origem, pode ser acolhida na comunidade interpretativa 

em que chega como tradução. Além de tudo, a tradução não é xenófoba porque se fosse nem 

poderia existir. O trecho do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade transcrito acima 

aplica-se à tradução, mas vejamos como poderia ficar se refratado/reescrito, usando terminologias 

específicas da tradução:  
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 Só a Tradução nos une. Socialmente, Economicamente. Filosoficamente. Única 

lei no mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os 

coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. [...] Só me 
interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do tradutor. [...] Morte e vida das 

hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu. 

Subsistência. Conhecimento. Tradução. [...] A luta entre o que se chamaria 

Original e Cópia – ilustrada pela contradição permanente da lingüística e seu 
Tabu. O amor cotidiano e o modusvivendi normativista. Tradução. Absorção do 

inimigo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena 

fidelidade. Porém, só as puras elites, dizem, conseguiram realizar a tradução 
literal, que traria em si o mais alto sentido da equivalência e evitaria todos os 

males identificados por descritivistas e pós-estruturalistas, males estruturalistas. 

O que se dá não é uma sublimação do instinto equivalente. É a escala 

termométrica do instinto tradutório. De literal, ele se torna eletivo e cria a 
amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. 

Chegamos ao aviltamento. A baixa tradução aglomerada nos pecados de 

estruturalismo – a infidelidade, a reprodução a inferioridade, o assassinato. 
Peste dos chamados modelos engessados e sacralizados, é contra ela que 

estamos agindo. Tradutores.  

 

 

No intuito de melhor explanar e visualizar a idéia da relação entre tradução e antropofagia, 

partamos, então, para a obra de Verissimo e vejamos como o escritor, a partir desta proposta da 

Editora Objetiva, realizou o ato canibalesco, devorando o modelo shakespereano de comédia e, 

subseqüentemente, o texto dramático The Twelfth Night; or What you will de Shakespeare, tendo 

como resultado o modelo tropicalista-universal A Décima Segunda Noite. Finalmente, 

perceberemos como a obra constitui uma tradução do texto de William Shakespeare assinada por 

Luis Fernando Verissimo.  

Começaremos pelo resumo da obra, passando, em seguida, para sua análise em cotejo com o 

texto de partida. 

 

2.3 RESUMO DO ROMANCE 

 

A Décima Segunda Noite, romance que tem como texto de partida The Twelfth Night; or 

What you will de William Shakespeare, conta a estória de dois irmãos gêmeos, Violeta e 

Sebastião, filhos do desaparecido Frédéric, um francês ex-jogador de rúgbi que abandou a mãe 

deles ainda grávida no Rio de Janeiro. Os irmãos partem para Paris em busca de um emprego 

clandestino, pois não tinham boas condições financeiras no Brasil. Além disso, queriam conhecer 



o pai. No entanto, são separados na alfândega. Considerado pelos guardas como um tipo suspeito, 

Sebastião desaparece. 

Essa narrativa ficcional se passa entre os doze dias de festejo entre o Natal e a Noite de 

Reis ou a Décima Segunda Noite alcançando, ainda, a abertura do Carnaval brasileiro em Paris. 

A estória/história é narrada por um papagaio, em formato de entrevista a um grupo de estudantes 

brasileiros. Henri, o papagaio apaixonado por Violeta, acredita que o motivo da entrevista estaria 

ligado à tentativa de encontrar o responsável pelo desaparecimento de pedras preciosas que 

haviam sido escondidas na saia de um santo barroco e encaminhadas a brasileiros exilados em 

Paris para ajudar na causa e no seu sustento, fato ocorrido em um passado do qual ele é 

testemunha. A narrativa, feita de inúmeras digressões, traz um enredo paralelo, que conta a 

história do próprio narrador e de grupos de brasileiros de diferentes origens que vão viver em 

Paris e têm seus destinos cruzados.  

O narrador descende de papagaios trazidos do Brasil, junto com os tupinambás, para dar o 

tom colorido-exótico e mostrar um pouco da terra recém-descoberta na recepção do rei francês 

Henri II em 1550. Nascido em Paris, Henri tem a plumagem acinzentada, cor do inverno 

parisiense e, por isso, é pintado de verde-amarelo para enfeitar um salão de beleza, onde 

cantarola as músicas de Chico Buarque, Antônio Carlos e Jocaffi. A pintura, constantemente 

retocada, faz com que Henri demonstre estar em estágio terminal, por asfixia, durante a 

entrevista. 

Antes de ir parar no salão, Henri teve como dono Jean-Paul, um historiador francês com 

quem aprendeu história francesa e filosofia. Depois, passou para mão de outro Jean-Paul, um 

escritor frustrado que o ensinou as diferentes formas de narrativa, sobre a intervenção do 

narrador, e sobre autores como Shakespeare, Flaubert e Proust, os quais Henri faz questão de 

mencionar, enquanto narra, estabelecendo uma das primeiras relações de intertextualidade no 

romance. O terceiro dono foi Ramão, um exilado político pernambucano que odiava o frio 

francês e só falava no Brasil. Ramão ensinou português a Henri e o apresentou a Negra, exilada-

pioneira que chegara do Brasil para trabalhar em Paris, fingido ser travesti – por conta disso tinha 

contato com figurões franceses, antigos clientes. Mais tarde, ela forma o Candombleu (conjunto 

de música e dança), abre um restaurante e a Clinique Astrologique (casa exotérica), além de ter 

uma imobiliária clandestina.  



Ramão volta ao Brasil, mas, antes de partir, vende Henri a uma ex-bailarina do 

Candombleu, a Xana, cujo marido depressivo tenta matá-lo, forçando-o a, finalmente, ir parar nas 

mãos de Tanira, amiga da Negra. Tanira foi a Paris estudar ciências políticas, mas virou dona de 

um negócio de empadinhas. Era ela que pintava o papagaio e, como não se lembrava de lavá-lo, o 

bicho, aos poucos, morria asfixiado. Tanira tinha como ajudantes as brasileiras Rosa (filha de um 

político corrupto), Margarida (ex-babá de filho de diplomata) e Hortência (ex-aspirante a atriz). 

As quatro mulheres organizam o Carnaval das Flores para a colônia brasileira. Negra, fada 

madrinha da comunidade em Paris, era única referência que Violeta e Sebastião tinham. Portanto, 

após o desaparecimento do irmão, Violeta resolve procurá-la, recebendo a pronta promessa de 

ajuda. O primeiro passo era conseguir um emprego para a recém-chegada.  

Negra conhecia Orsino, um italiano dono de uma cadeia de salões de beleza em Paris. O 

Illyria, salão cujo tema era o Brasil, tinha como gerente Valentino – odiado por todos os 

funcionários – e Henri, como elemento decorativo. Por conta de só aceitar homens trabalhando 

em seu salão, Negra decide transformar Violeta em César. Quando Orsino conhece Violeta 

travestida de César, a afinidade é imediata, e ele a contrata, deixando a princípio todos os 

cabeleireiros enciumados. No entanto, isso muda rápido, quando todos se encantam por ele(a). 

Violeta, por sua vez, se encanta por esse homem, afinal Orsino, além de bonito, era romântico. 

Porém, para ele Violeta era César e sua paixão era Olívia, mineira rica de Ouro Preto, cliente do 

salão, que dividia seu tempo entre Paris e sua cidade natal, e ignorava o apaixonado solenemente. 

Além disso, a moça havia jurado não aparecer no salão por um ano, tempo em que observaria luto 

pela morte do irmão – um contrabandista de santos barrocos e pedras preciosas que se dizia 

marchand.  

A morte do irmão não deixa a bela jovem sozinha. Maria, uma prima, continua a morar na 

sua casa, assim como o mordomo Malvolio, que nutre uma paixão enrustida pela patroa. Olívia 

tem ainda um tio, Antenor Roto ou Arroto, que odeia o Brasil, mora próximo à sua casa e a visita, 

ocasionalmente, acompanhado de um amigo inglês, Lord Cheek ou Lorde Bochecha, a quem 

costumava dever certa quantia de dinheiro por conta do jogo de bridge. Por isso, tentava 

empurrá-lo para Olívia, por quem o Lorde era encantado. Fest ou Festinha – ex-diplomata 

brasileiro expulso do Itamaraty após escândalo – faz papel do amigo bem humorado, um tanto 

sarcástico, além de ser a personagem de ligação entre o mundo de Olívia e o de Negra, pois tem 

amizade com as duas e circula com a mesma alegria nos dois meios. 



Duas festas de Natal acontecem e Festinha vai a ambas. A primeira, para os funcionários 

do salão, era no quarto e sala de Tanira onde Violeta passa triste e disfarçada o Natal, sem o 

irmão. Estavam ausentes Orsino, para não privilegiar um estabelecimento em detrimento de 

outro, e Valentino, por medo de apanhar dos colegas. Na outra celebração, na casa de Olívia, o 

mordomo tem folga, a anfitriã logo vai dormir, deixando o tio e a prima que, acompanhados por 

Fest, ouvem a confissão feita por Malvolio do seu amor secreto por Olívia. Maria e Arroto, que 

não gostavam nem um pouco do mordomo, e tentavam, constantemente, convencer Olívia a 

demiti-lo, resolvem pregar-lhe uma peça, colocando no envelope de seu cheque de Natal uma 

carta de declaração de amor supostamente assinada por Olívia, marcando um encontro de amor 

para a Noite de Reis. Malvolio lê a carta, fica felicíssimo e mostra-a para Fest, que se apieda e 

resolve aconselhá-lo a ser cauteloso e a certificar-se de que a remetente era mesmo a patroa. 

Seguindo instruções da carta, Malvolio muda seu comportamento, assustando Olívia, que o julga 

louco. Enquanto isso, Sebastião continua sumido, sabendo-se apenas que havia sido interrogado e 

liberado, juntamente com Antônio, um brasileiro já conhecido pela polícia francesa, com quem 

saiu acompanhado do aeroporto.  

Após a contratação de César/Violeta, o italiano passa a ir ao salão todos os dias e 

confidencia-lhe tudo sobre sua vida. Passado o Réveillon, Orsino pede a César/Violeta que visite 

Olívia, em seu nome, por julgá-lo(a) representante perfeito(a). Orsino, apesar de não gostar de 

Festinha, usa-o como intermediário na apresentação e Violeta assume, ainda, o disfarce de um 

milionário paulista amante da arte barroca. Olívia se encanta por César/Violeta e se deixa 

convencer a ter um encontro com Orsino só para ver o rapaz de novo. Lorde Bochecha – 

admirador de Olívia odiado por Malvolio – fica sabendo do encontro e quer duelar Orsino. Em 

casa, Violeta, muito triste, é consolada por Martine, uma depiladora recém-contratada pela 

Clinique Astrologique. No dia seguinte, ganha como recompensa o cargo de gerente, passando a 

ser odiada por Valentino que, jurando vingança, passa a seguir César/Violeta pelas ruas de Paris. 

Em meio a tudo isso, Antônio, desaparecido com Sebastião, tem sua foto publicada no 

jornal e Fest o reconhece, julgando tê-lo visto na casa de Olívia, a tratar de assuntos com o irmão 

dela, na época da ditadura. O papagaio, então, lembra-se de que fora ele, há muito tempo, que 

havia mentido. Dizendo conhecer o grupo de exilados brasileiros para ficar responsável pelas 

pedras, entrara em contato com o contrabandista de santos e o convencera a trazer as pedras do 

Brasil. Finalmente, quando estas chegaram a Paris, ele as desviara de seu legítimo destino.  



César/Violeta marca com Olívia para o dia 6 de janeiro um jantar na casa de Orsino. 

Nesse dia, Valentino o(a) vê saindo do apartamento de Olívia, dirigindo-se a uma casa de chá, 

onde despercebido(a), entra no banheiro feminino e é flagrado(a). Desesperado(a), vai à procura 

de Negra em busca de ajuda e Martine, ao ver a moça pela primeira vez vestida de homem, revela 

que teve dois filhos gêmeos. Enquanto isso, Lorde Bochecha se encontrava com Fest e Arroto 

para planejar o duelo com Orsino. Confundido com Valentino ao chegar ao salão para atacar o 

rival, o Lorde é seqüestrado pelos seguranças que trabalhavam para Negra. Chegam notícias na 

imprensa de que Sebastião e Antônio foram vistos sendo colocados à força dentro de um carro. O 

gêmeo fora levado, por engano, confundido com um cúmplice de Antônio.  

O jantar brasileiro é preparado para Olívia, enquanto Malvolio, sem saber de nada, para 

tirar Maria do apartamento declara-se a ela, beija-a e marca um falso encontro em seu 

apartamento para a noite na qual acreditava que passaria junto a Olívia. Maria, católica fervorosa, 

a princípio não entende, mas se rende ao mordomo e aceita o encontro.  

Finalmente, chega o dia da décima segunda noite e o papagaio, de seu poleiro, avista na 

vitrine do salão Sebastião que chegava após contato com Negra. Henri tenta avisar Violeta, mas 

quando consegue é tarde demais. Sebastião segue com Antônio para o apartamento de Olívia para 

lhe dar os pêsames pela morte do irmão. Malvolio confunde Sebastião com César/Violeta e o 

impede de subir, mas Maria passa e deixa a porta aberta. Os dois entram e Olívia, ao ver 

Sebastião, também acredita tratar-se de César/Violeta, que veio para possuí-la. Sebastião deixa-se 

levar pela bela mulher para o quarto e Antônio, que esperava do lado de fora, encontra Malvolio 

retornando após trancar Maria em seu apartamento. O mordomo, ao bater na porta da patroa, fica 

sabendo que ela está de saída para a casa de Orsino. Fest, esperando pela decepção do mordomo, 

vai ao apartamento consolá-lo, encontra Antônio e os dois se reconhecem. Antônio conta que ele 

e Sebastião foram levados pela pessoa envolvida no roubo das pedras no passado.  Descobre-se 

que se tratava do pai de Rosa e que seu nome era Ramão. Ao sair do quarto, seguida de 

Sebastião, Olívia se encontra com o tio e o leva para o jantar. Malvolio decide então possuir 

Maria mesmo. 

Ao ver Olívia chegar acompanhada, Orsino se decepciona, mas começa a se declarar 

mesmo assim. Chegam ainda Fest, Sebastião e Antônio, que diz ter ido dar um abraço em Olívia 

e apresenta o gêmeo formalmente. Todos se espantam e ele confirma seu nome – Sebastião. Ele 

nega ter um irmão gêmeo, mas confirma ter uma irmã. Tanira, que lá estava com suas ajudantes, 



além de Martine e o papagaio, preparando o jantar, liga para Violeta e avisa sobre a chegada do 

irmão. Ela chega, abraça o irmão e tudo é explicado. Todos vão para um restaurante conversar. 

Orsino vê-se apaixonado por Violeta.  

A última grande revelação é que Martine na verdade era Frédéric, o pai dos gêmeos, que 

se vestiu de mulher para se autodepilar como forma de catarse da culpa por tê-los abandonado. 

Acompanha, então, Violeta no seu casamento com Orsino. Olívia e Sebastião vão morar juntos 

no apartamento dela, onde continuavam morando Maria e Malvolio, agora um casal. Maria diz a 

Malvolio que a idéia da carta foi de Arroto e este acaba tendo que voltar para o Brasil, por ter tido 

sua mesada cortada. Lorde Bochecha acaba fundando uma seita de bridge, depois de ser rejeitado 

até pelos seus seqüestradores. 

Alguns dias depois, o Carnaval das Flores acontece. O papagaio descobre, ao fim da 

entrevista já agonizante, que os estudantes eram alunos de Jean-Paul, que havia se tornado 

professor no Brasil e indicara o papagaio para ser entrevistado, como exemplo de narrador 

distanciado. Segue abaixo diagrama com sistema de relações entre personagens em A Décima 

Segunda Noite: 

 



Fonte: Diagrama elaborado pela própria pesquisadora 

Legenda: amarelo representa sistema de personagens correspondentes à peça. 

                verde representa sistema de personagens exclusivos ao romance. 

 

 

 

2.4 ANÁLISE DA REESCRITA 

 

2.4.1 Fundamentação teórica: o texto de partida – a mudança sistêmica resultando em 

refração 

 

Em geral, críticos de cinema e literatura, literatos, acadêmicos, estudiosos e até mesmo o 

público receptor têm dificuldade em entender adaptações ou atualizações fílmicas e literárias 

como tradução, principalmente se o texto de partida for canônico, como no caso dos textos 

dramáticos shakespeareanos. Demonstraremos – através de recentes teorias na área dos estudos 

da tradução – que esses trabalhos, apesar de muitas vezes serem desvalorizados e/ou 

considerados 'infiéis' ao 'original', são traduções e não devem ser entendidos como violação, mas 

como releituras, nas quais seus tradutores tiveram objetivos específicos e normas a seguir ao 

optar pelas escolhas que fizeram. As atividades de adaptar e atualizar são parte do processo 

tradutório e, independente da nomenclatura escolhida para denominar o trabalho final desse 

processo, veremos que, se os elementos do texto de partida se fazem presentes no texto de 

chegada, esse é uma tradução. 

Focalizaremos elementos como o pólo receptor e a mudança de gênero que influenciam o 

autor nas suas escolhas e na forma como irá realizar a tradução. O objetivo é defender que toda e 

qualquer tradução sofrerá algum tipo de influência, resultando em alguma mudança do texto de 

partida para o de chegada. Mesmo nos casos de tradução interlingual, tais mudanças são 

inevitáveis e não devem ser avaliadas, simplesmente, sob o viés da perda.  

Por exemplo, assumamos que nos séculos XVI e XVII Shakespeare tivesse uma platéia 

mais semelhante à que hoje vai ao cinema, ao contrário daquela que freqüenta os grandes teatros 

onde normal e tradicionalmente são encenadas as peças do dramaturgo. Muitas vezes, as escolhas 

buscam atingir a mesma heterogeneidade de audiência que Shakespeare buscava. Atualmente, 

encontramos um público variado, que pode comprar sua obra em grandes livrarias, na Internet e 

até mesmo em supermercados, lojas de conveniência e bancas de revistas de aeroportos ou 

rodoviárias.  



No caso específico do nosso objeto de estudo, temos uma mudança de gênero que se dá 

do texto dramático para o romance de narrativa ficcional, envolvida por outros inúmeros 

elementos. Para entender nossas ponderações é importante que se tenha em mente a possibilidade 

das várias e diferentes interpretações que uma obra de arte abre ao seu observador.  

 O teórico israelense Itamar Even-Zohar em sua Teoria dos Polissistemas (1990), fala-nos 

de uma tradução que leva em conta múltiplos sistemas existentes em cada sociedade (e.g. sociais, 

culturais, políticos, econômicos) que coexistem, interagem, são dinâmicos e heterogêneos. São 

sistemas de relações abertas com vários nichos de relações concorrentes e que possuem 

interseções entre si: os polissistemas. Trazendo suas conclusões para o sistema literário, ele nos 

diz que quando uma comunidade possui dois ou mais sistemas literários, ao invés de trabalhar 

com os dois ao mesmo tempo, torna-se mais fácil a escolha de apenas um destes como referência. 

A idéia dos polissistemas possibilita perceber que existem integração e conexão entre os 

sistemas. Assim, todos seus elementos devem ser considerados quando analisados. Não é 

possível, portanto, analisar a língua padrão e desconsiderar suas variantes, ou, ainda, a literatura 

traduzida desvinculada da literatura de partida, aquela que a „originou‟.  

A teoria dos polissistemas rejeita qualquer julgamento elitista de valor como critério de 

seleção de objetos de estudo. Isto porque o teórico acredita em uma hierarquia móvel dentro 

desses sistemas, que permite aos seus elementos o deslocamento de posições periféricas para 

centrais e vice-versa através de processos de conversão. Portanto, em cada sistema uma mesma 

obra poderá ter um „valor‟ diferente. 

No caso de Shakespeare, pode-se observar o deslocamento da sua obra de uma posição 

central e canônica, na maioria dos sistemas em que se insere, para uma posição periférica, 

ocupada pelas „adaptações‟ de suas peças para o cinema ou literatura, como se não se tratasse 

mais de Shakespeare. Ao se deslocar, através da „adaptação‟ ou „atualização‟, a obra de William 

Shakespeare se reescreve, se atualiza e se aproxima de um público mais amplo e mais diverso, 

tornando-se mais conhecida e mais acessível, configurando o outro ponto importante da teoria de 

Zohar: a mudança paradgmática. Essa mudança resulta das tensões dentro do sistema, nesse caso, 

entre a cultura canônica e a não-canônica, sendo extremamente importante para que o sistema 

cultural não desapareça. Nessa tensão, o cânone compete com desafios levantados pelo não-

cânone, constantemente ameaçando substituí-lo, e, para não perder seu lugar, o cânone se 

transforma, possibilitando, assim, evolução e preservação do sistema. Quando a tensão não é 



permitida, o resultado é um gradual abandono de um sistema e um movimento em direção a outro 

ou até mesmo ao total colapso, por conta de uma revolução. Esta percepção está relacionada ao 

canibalismo e o revela como necessidade de preservação dos sistemas literário e cultural. 

Zohar defende que a tradução interage com o sistema receptor, sendo esse fator 

importante nas escolhas feitas pelo tradutor. “It is the very activity of translating which directs 

any individual to make certain decisions. This activity must therefore be recognized as a 

fundamental constraint of systemic nature, an integral factor of transfer.”
40

 (ZOHAR, 1990 p.77). 

O belga André Lefevere em Mother Courage‟s Cucumbers: text, system and refraction in 

a theory of literature (1982) também abordou a tradução sob a perspectiva do plano receptor, 

chamando de refração o fenômeno que ocorre como resultado das transferências interculturais, 

que, para ele, desempenham papel importante na evolução e sobrevivência das literaturas.  

A refração é um fenômeno físico relacionado ao comportamento da luz, que, ao passar 

através de meios diferentes, sofrerá desvios, pois sua velocidade irá variar a depender do meio em 

que se propaga. Quando, por exemplo, os raios de luz incidem sobre a superfície da água – temos 

aí a passagem da luz do ar para a água – esta absorverá parte desses raios, uma outra será 

refletida e uma outra irá refratar. O índice de refração será a relação entre as velocidades da luz, 

nos dois meios. Quanto maior for o índice de um material em relação ao ar, maior será o desvio 

da luz na passagem do ar para esse material. Observemos, na figura abaixo, o que ocorre quando 

a luz passa do ar para três meio diferentes: 

 

 

Fonte: < http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/refracao1.htm>. Acesso em: 14/07/2009. 

 

                                                
40 Minha tradução: É a própria atividade de tradução que direciona qualquer indivíduo a tomar certas decisões. Essa 

atividade deve, portanto ser reconhecida como uma condicionante fundamental de natureza sistêmica, um fator 

integral de transferência. 

http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/refracao1.htm


A luz incide com o mesmo ângulo (60
o
), porém os desvios variam. O diamante provoca 

um desvio maior por ter um maior índice de refração.
41

  

Apesar dos desvios que sofre, a luz permanece luz. Ao associar a tradução ao fenômeno 

físico da refração, aqui simplificado, Lefevere entendeu que, ao entrar em um sistema para ser 

traduzido, o texto de partida sofrerá „desvios‟ a depender do pólo receptor a que se direcionará. 

Acreditamos que é possível operar uma extrapolação da analogia, no caso de um texto que passe 

de um sistema e/ou gênero, para outro sistema e/ou gênero. Assim fazendo, sofrerá 

„desvios‟/refrações lingüísticas, midiáticas, culturais, entre outras, objetivando influenciar o 

modo como o público „lerá‟ um trabalho. É bom lembrar que o ato de ler não se restringe a textos 

escritos/verbais. Inclui objetos, pessoas, imagens, entre outros. Tudo pode ser lido e cada leitor o 

fará com seus olhos individuais e, ao mesmo tempo, coletivos.  

Segundo Lefevere, autores e seus trabalhos são sempre entendidos e concebidos a partir 

do que lhes é anterior, ou são refratados através de um espectro. Da mesma maneira, autores e 

seus trabalhos podem refratar trabalhos anteriores. As refrações ou releituras - como o teórico 

passou a chamá-las posteriormente -, sem perderem a conexão com o texto de partida, mantêm-

no vivo, são influentes em estabelecer a reputação de um autor ou de seu trabalho, mesmo que 

atingindo apenas tangencialmente os leitores e/ou espectadores, pois estes nem sempre terão 

acesso ao „original‟.  

 

The refraction, in other words, is the original to the great majority of people 

who are only tangentially exposed to literature. Indeed, it would hardly be an 
exaggeration to say that this kind of reader is influenced by literature precisely 

through refractions, and little else.
42

 (LEFEVERE, 1982 p. 246) 

 

Lefevere trata também da refração crítica, isto é, da crítica que tem o poder de estabelecer 

ou revogar uma tradução. A tradução aliada à refração crítica pode colocar a obra fora ou em um 

novo lugar dentro do sistema. No entanto, como a crítica não atua sozinha, Lefevere cunhou o 

termo „patronagem‟ para se referir ao corpo regulatório dos sistemas literários (e.g. editoras) que 

simbolizarão e delegarão autoridade aos re-escritores ou tradutores, e funcionarão como controle 

                                                
41 Informações disponíveis em: < http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/refracao1.htm>. Acesso em: 

14/07/2009. 
42 Minha tradução: A refração, em outras palavras, é o original para a grande maioria das pessoas que são expostas 

apenas tangencialmente à literatura. Na verdade, dificilmente seria um exagero dizer que este tipo de leitor é 

influenciado pela literatura, precisamente através de refrações, e pouco mais que isso. 

http://www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/refracao1.htm


político e de censura. Patronos, muito raro, influenciam diretamente o sistema literário. Os 

críticos, os escritores de artigos, professores ou membros de academias fazem isso por eles. 

Todos orquestrados terão papel importante na legitimação da tradução.  

O sistema literário conta ainda com a poética, por sua vez relacionada às normas que 

compõem e moldam o sistema. Lefevere conclui que as traduções são produzidas sob restrições 

que vão além das relacionadas com a língua natural. Não se pode esquecer que a língua natural e 

a política de um sistema receptor não param de se transformar. Um autor pode ser 

observado/analisado em uma poética oposta à sua, na qual, por exemplo, os produtores da 

literatura refratada (i.e. os tradutores) assim como os produtores da literatura „original‟ não 

operam de maneira autônoma em relação às normas do tempo e do espaço geográfico nos quais 

estão inseridos. Esses produtores acabam concebendo estratégias para conviver com essas 

normas. O mundo ideal, onde acontece essa transferência de uma língua para outra sem que haja 

perda da dita „essência‟, é ilusório. O que acontece é a aplicação de categorias de abordagem de 

um sistema a casos individuais de maneira flexível. As mudanças podem dar-se, por exemplo, em 

termos de ideologia – como foi o caso da proposta da Editora Objetiva e sua coleção Devorando 

Shakespeare. A ideologia pode ser acolhida pelo autor, imposta pela patronagem, ou pela poética 

dominante na literatura de recepção vigente, no momento em que a tradução é feita.  

 Além da crítica, patronagem, poética e ideologia, a tradução, de acordo com Lefevere, 

pode ser influenciada pelo universo do discurso, pela língua, pela historiografia e/ou pela 

antologização. Em Translation, Rewriting & the Manipulation of the Literary Fame (1992), o 

autor afirma que a influência dos elementos integrantes do Universo do Discurso (i.e., a 

transferência de objetos, costumes e crenças de uma cultura para outra feita) irá depender das 

atitudes dos tradutores em relação ao Universo do Discurso expresso no original, quando 

relacionado ao da sua própria sociedade. Essa atitude, contudo, é influenciada pelo status do 

original, pela auto-imagem da cultura, na qual o texto é traduzido, e pelo momento em que é 

traduzido, pelos tipos de texto considerados aceitáveis, pelo público alvo e pelos scripts culturais 

que este está habituado ou disposto a aceitar.  

 As línguas, como aponta Lefevere, são diferentes entre si e não há qualquer treinamento 

que um tradutor possa fazer para reduzir ou extinguir essas diferenças. Os treinamentos servem 

apenas para alertar o tradutor quanto à relatividade da poética tradutória e quanto às estratégias 

que podem ser usadas no processo tradutório – que não são limitadas à esfera da lingüística. A 



historiografia influencia, no sentido de demonstrar que o valor intrínseco de um trabalho de 

literatura não é suficiente para assegurar sua sobrevivência, pois, ao atingir uma imagem 

canonizada, há uma tendência a se excluírem figuras e características do passado que não se 

encaixam nessa imagem. Logo, se um escritor não é mais reescrito, o seu trabalho será esquecido.  

Por fim, uma palavra sobre as antologias, investimentos que editoras decidem fazer e 

refletem demandas antecipadas do mercado. Assim, tendo em vista um público em potencial, as 

editoras impõem sobre as antologias limites de tamanho e espaço. Todos esses elementos 

descritos por Lefevere podem conduzir a tradução por um caminho, mas não necessariamente 

todos influenciarão uma mesma tradução. 

 Sabe-se que traduzir um texto se tornou assunto polêmico, virou disciplina, dando 

margem a estudos que originaram diversas teorias de cunho estruturalista, pós-estruturalista, 

prescritivo, descritivo, dentre outros. Lefevere considera a necessidade de uma regulamentação 

da tradução, já que, através dela, o cânone irá permanecer ou será „subvertido‟. Para ele, traduzir 

é um sinal de abertura do sistema, que atua em conjunto com outras modalidades de reescrita. 

 Zohar (1990) chama de primário o sistema que aceita „subversões‟ na tradução, isto é, que 

está aberto a inovações e violações das convenções artísticas, em lugar de simples manifestações 

de caráter especular. O sistema primário aumenta e reestrutura um repertório ao introduzir novos 

elementos, resultando em produtos menos previsíveis. Por outro lado, mais apreciado pela 

patronagem, pela refração crítica e pelo poder, o sistema secundário segue a norma, molda-se aos 

padrões estabelecidos, é conservador numa tentativa de preservar os valores tradicionais da obra 

de arte e, conseqüentemente, seu produto individual é previsível, sendo qualquer desvio 

considerado um ultraje. Este sistema opõe-se às adaptações, atualizações, enfim às refrações, 

evidentemente.  

Todavia, levando em conta as tensões constantes e necessárias à preservação do sistema, 

temos que um sistema primário pode tornar-se dominante e se perpetuar. Desse modo, ele se 

tornará estável e assumirá o papel de novo conservadorismo. Do mesmo modo, pode acontecer de 

um sistema secundário ser manipulado e virtualmente transformado em primário. A tradução 

primária irá quebrar, ou como diria Lefevere, irá refratar o texto de partida ou texto-fonte. 

Poderemos perceber isso, através do resumo da obra de Verissimo, observando que ela refrata a 

obra de Shakespeare. 



Lefevere (1982) acredita que uma abordagem à literatura com raízes na poética romântica 

não está apta a admitir esse fato, sem que sua fundação seja comprometida. Pensamentos que 

remontam ao romantismo, período em que os autores eram considerados gênios produtores de 

textos sacralizados, levavam a crer que qualquer interferência nas obras seria abominável 

sacrilégio. Pessoas presas a esse pensamento não conseguem admitir que o próprio Shakespeare 

tinha suas „fontes‟, e parecem esquecer que o tema de Fausto já tinha sido escrito antes de 

Goethe. Essas pessoas ficam presas à ilusória possibilidade de recuperação das intenções 

verdadeiras do autor e se frustram. Como pode sair perdendo um público que tem a possibilidade 

de estar em contato com uma obra canônica reescrita, e reconhecer-se nela? Não seria essa a 

intimidade que o próprio Shakespeare buscava? Não seria isso que Verissimo faz em A Décima 

Segunda Noite? Poderíamos dizer que interação e sobrevivência são palavras-chave nas teorias de 

Zohar e Lefevere e que talvez sejam essas noções que alguns ainda não tenham conseguido 

perceber. 

Costuma-se colocar o autor inglês em um pedestal, intocável e inatingível como fazem 

muitos críticos. A crítica, em sua maioria, tem caráter conservador e normativo, configurando 

uma refração secundária, aos moldes do modelo dominante, e, muitas vezes, apesar de até 

aprovar e perceber a existência de um pólo receptor, ainda tem certa resistência e certo „medo' de 

endossar uma releitura. Busca uma „fidelidade‟ impossível, não consegue separar o filme ou a 

obra literária da peça, e demonstra certo temor e necessidade de aprovação do autor. Apesar de 

apreciar, não consegue se entregar totalmente à inovação - a não ser que esta tenha sido 

endossada por um patrono e/ou escritor que estejam em posição central e respeitada ou que esteja 

disfarçada sob nomes como adaptação e atualização.  

 A crítica é normalmente marcada pelo tom peremptório resultante da frustração em não ter 

encontrado a tradução especular, e sim a refração primária. Seria negativo ter trazido Viola e 

Sebastian para o século XXI, ou o problema seria ter „cortado‟ o texto e, ao mesmo tempo, ter 

acrescentado algo a ele? Mexer na ambientação talvez fosse aceitável, mas jamais tocar no texto. 

A dita 'não originalidade' e a subversão incomodam. Interpretar um texto como esse e reescrevê-

lo é considerado um sacrilégio para os críticos, mesmo quando percebem o interesse que a 

adaptação despertou no pólo receptor. O incômodo é tamanho que o público misto, com 

representantes de todas as classes, tal como ocorria no teatro elisabetano de Shakespeare, aqui 

perde seu valor. Talvez por acreditarem que Shakespeare está se tornando acessível a todos, 



através da cultura de massa, incomodam-se e não conseguem perceber que essas traduções visam 

nada mais que retomar a „origem‟ de todo o trabalho desenvolvido por Shakespeare: o público 

heterogêneo, do mais elitizado ao mais popular. 

 No entanto, não podemos generalizar. Existem críticos que conseguem observar e analisar 

uma adaptação sob outra perspectiva, principalmente se o autor da reescrita for Luis Fernando 

Verissimo. A posição ocupada pelo autor gaúcho, dentro do sistema literário, credencia-o e o 

autoriza, como veremos, a manipular o texto de William Shakespeare. 

  Apesar de utilizarem termos como fidelidade, perda e fracasso, falam também de 

atualização, transposição e da tentativa de aproximação com o público, quando querem autorizar 

o estabelecimento de uma adaptação. Referem-se à atemporalidade de Shakespeare e, assim, 

compreendem que o trabalho de adaptação contribuirá para a sobrevivência de sua obra. 

Vejamos, nos seguintes exemplos de críticas, como os críticos vêm assumindo, ainda que com 

certa cautela, uma postura condizente com a perspectiva descritivista da tradução: 

 

Baseado ou inspirado em A Noite de Reis, de William Shakespeare, obedecendo 

a uma proposta editorial, nosso maior escritor de humor segue as sutilezas e 
descrições mais afeitas ao clima parisiense do que aos descaros tropicais [...] 

Tudo ao gosto dos anos 1599 a 1602, período da peça de Shakespeare, e bem de 

acordo com a sensibilidade contemporânea [...] É preciso renascer para 
continuar, dizem Shakespeare e Verissimo, que oferece, com sua habitual 

habilidade e certa melancolia que não costuma utilizar nas comédias da vida 

privada ou pública, a dramaturgia inglesa traduzida em referências nacionais, 
criando inédita intimidade do leitor com as figuras bizarras da Noite de Reis. 

(Vivien Lando para o jornal O Estado de São Paulo em 29 de janeiro de 2007) 

 

[...] toda a história de Shakespeare se repete, mas com um adicional: o tempero 

brasileiro de Verissimo. O que se perde da poesia de Shakespeare ganha-se nas 

tiradas cômicas de Luis Fernando Verissimo. (Erika Lettry para o Diário da 
Manhã em 26 de fevereiro de 2007) 

 

A proposta lançada pela editora Objetiva é fazer uma releitura da obra do autor 

inglês [...] Verissimo não teve problemas em encarar o desafio de adaptar a 

comédia shaspeareana Noite de Reis. Fez alguns ajustes, claro [...] Mas, tirando 
os detalhes, a história original permanece a mesma. Continua uma comédia de 

desencontros amorosos com final feliz. Ou quase. (Thiago Corrêa para o site 

Vacatussa em 11 de dezembro de 2006) 

 



Mesmo que ainda não utilizem com confiança o termo tradução, esses críticos, consciente 

ou inconscientemente, remetem-nos, mais uma vez, a André Lefevere, quando se refere à 

adaptação:  

 

[...] afasta-se do corpus de textos canônicos sacralizados, enquanto noção central 

da teorização literária, por simplesmente dessacralizar o texto como tal. Não se 

nega, de forma alguma, naturalmente, que certos textos literários exercem um 

papel importante numa literatura e na sociedade na qual ele se inscreve. O que se 
nega que esses textos [...] existam apenas na sua forma “única”. (LEFEVERE, 

1982) 

 

 Assim pensando, é possível romper as barreiras da sacralização romântica, que encontra 

acolhimento nos sistemas secundários, e deixar de entender como sacrilégio o interpretar para 

traduzir. Shakespeare, isto é, sua obra, pode voltar a seu antigo propósito: servir ao grande e 

diverso público.  

 Essa perspectiva é que nos permite entender o trabalho de Verissimo como uma tradução. 

Ele (re)significa o texto dramático de William Shakespeare ao inseri-lo em um novo sistema 

cultural - o Brasil contemporâneo -, e o re-significa também dentro do sistema literário brasileiro, 

ao transpor para a narrativa ficcional um gênero diferente daquele que acessou. Para tanto, o 

escritor relê a comédia do dramaturgo inglês utilizando o seu Universo do Discurso, sua poética 

particular aliada à ideologia (linha editorial) da Editora Objetiva. No ato canibalesco, que 

promove e refrata The Twelfth Night; or, What you will, apoiado mais uma vez pela Editora 

Objetiva - sua patronesse -, autorizado pela crítica brasileira que não deixou de levar em conta 

sua posição dentro do sistema literário e cultural brasileiro. Shakespeare está em A Décima 

Segunda Noite desde o título à última frase do romance, quando Henri cita Hamlet à sua moda. É 

só seguir o rastro. A tradução que ele faz se configura dentro do sistema primário e tem no seu 

pólo receptor um grande influente.  

Tendo visto nossa fundamentação teórica e considerando o que foi dito, partamos agora 

para a análise dos elementos da obra de Verissimo para evidenciar, através de exemplos, a tarefa 

do tradutor. Comecemos pelo seu narrador. 

 

 

 



2.4.2 O Papagaio Narrador 

 

 

Fonte: Foto da capa de A Décima Segunda Noite 

  

Como vimos na introdução dessa dissertação, Verissimo se baseou no final do filme 

escrito por Tom Stoppard e Marc Norman e dirigido por John Madden, Shakespeare in Love, para 

escolher a peça The Twelfth Night; or, What you will. Não só isso, o filme levou-o a optar por um 

papagaio narrador de seu romance, acabando por tornar-se um sub-tema do livro, como ele 

mesmo define.
43

 A intenção, aqui, não é fazer um estudo aprofundado sobre narrador/narrativa, 

ou mesmo sobre Flaubert, mas apenas demonstrar como o Universo do Discurso ou o lugar de 

fala de Verissimo é inserido na sua tradução, por intermédio do papagaio. Para isso traremos 

citações do romance, a título de exemplificação, acompanhadas de breves comentários. 

Lembremos que o foco da análise deste trabalho é construir um diálogo entre as duas obras, 

demonstrando como uma resulta da tradução da outra.  

                                                
43 A análise do romance de narrativa ficcional de Luis Fernando Verissimo em cotejo com seu texto de partida, a 

peça de William Shakespeare, contou com a colaboração via e-mail do autor gaúcho. 



Desde o princípio da sua narrativa ficam destacados os motivos pelos quais Verissimo 

escolheu Henri, o papagaio, para ser seu narrador. Ele funciona como o raisonneur
44

 do 

espetáculo, falando para a platéia sobre aquilo que se seguirá: 

 

Mon Dieu, mon Dieu, um gravador. Deus dos papagaios, me acuda. Já ouvi 

minha voz gravada. Quase silenciei para sempre. É o som do caldeirão rachado 

com o qual pretendemos comover as estrelas e só conseguimos fazer dançar os 
ursos, como escreveu Flaubert sobre a linguagem [...] a comédia que vou contar 

quase virou tragédia [...] Tinha paixão, traição, perfídia, sociologia [...] Dizem 

que Shakespeare lia suas comédias com voz de papagaio para seus atores, que 

nunca entendiam o que ele escrevia. Só assim eles sabiam que não era tragédia. 
(p.7-8) 

 

No excerto acima vemos Henri citar Flaubert e Shakespeare. Isso acontece porque o tema 

do romance é Shakespeare (sua peça) e o sub-tema, do qual nos falou Verissimo, estava 

vinculado à preocupação que Flaubert tinha quanto ao distanciamento do autor, seu 

posicionamento em relação aos seus personagens e à sua trama. Verissimo queria então um 

narrador distanciado que impossibilitasse qualquer envolvimento do autor com o personagem 

feminino, como aconteceu em Shakespeare in Love. No filme, Will Shakespeare se apaixona e se 

envolve com a personagem feminina, Viola, e quando se distancia dela por conta da 

impossibilidade de manterem um relacionamento, ele a torna sua heroína. Verissimo achou que 

um narrador de outra espécie enfatizaria esse distanciamento e tornaria definitivamente 

improvável um romance entre ele e a heroína. Henri se apaixona pela personagem feminina, 

Violeta, mas sabe, desde o início, que se trata de um amor impossível:  

 

Mudaria de opinião se um dia Violeta pudesse ser minha, e eu pudesse deixar a 

classe dos narradores para ter um personagem da narrativa em meus braços, 

como um Shakespeare arrebatado pelas próprias palavras invadindo a própria 
trama e fugindo com uma personagem para uma das suas ilhas imaginárias. É 

uma danação dos narradores invisíveis e, no meu caso, improváveis, esta 

obrigação de manter o recato e a distância, quando o que ele quer é mergulhar 
na... Sim, sim, já continuo. (p.35) 

 

 

                                                
44 Personagem muito utilizado por Shakespeare que “ficava em cena para representar o ponto de vista do autor a 

respeito do tema tratado, geralmente um amigo do protagonista [...] um prato particularmente apetitoso para qualquer 

analista interessado em ver como o autor gostaria de projetar sua própria imagem.” (HELIODORA, 2004 p.239-240) 



Conta-se que Flaubert mantinha sobre sua mesa um papagaio empalhado, enquanto 

escrevia Un coeur simple (1878) e que esse fato inspirou Julian Barnes na escrita de seu romance 

O papagaio de Flaubert (1986). Conta-se, também, que Shakespeare lia suas comédias com voz 

de papagaio para seus atores perceberem que não se tratava de uma tragédia. Verissimo uniu os 

dois autores e suas atitudes, fez deles seu tema e sub-tema e nos trouxe como narrador um 

papagaio. Contou-nos o autor brasileiro que: 

 

Só fazer uma versão moderna do „Twelfth Night‟ não significaria muita coisa, 

eu pretendi que também fosse uma reflexão, não muito profunda, sobre a 
narrativa e o lugar do autor, pairando sobre o texto como um deus, como 

escreveu o Flaubert. Neste caso, como um papagaio. (VERISSIMO por e-mail 

em 13.07.2009)  

 

 

Vejamos o trecho que confirma esse comentário e ainda faz alusão às reflexões levadas 

por Shakespeare sobre a sociedade, pelo viés de suas peças: 

 

E eu, pairando sobre os dois como o autor eterizado de Flaubert sobre o texto, 

ouvia como um enjeitado, invejando aquelas imprudentes paixões humanas 
proibidas a narradores e papagaios. Nada me impedia de pular no meio dos dois 

para revelar que César era Violeta, com o grito “Vamos acabar com essa farsa!”, 

mas aí não teríamos esta história, e as suas lições para amantes e farsantes. 
(p.64-65) 

 

 

 O papagaio narra sem parar e só é interrompido quando a fita, em que é gravada sua 

entrevista, acaba. Essa é a deixa para o início de um novo capítulo. O narrador tagarela é 

personagem da história que narra, e, apesar de nunca ter suas atitudes levadas em conta, e nem 

suas opiniões escutadas, sabe da sua importância na narrativa: 

 

[...] temos que seguir a ordem cronológica desta história. Quer dizer, seguir a 
narrativa. Vocês são reféns deste narrador. Flaubert dizia que o escritor deve 

entrar na vida real como quem entra num oceano, mas só até o umbigo. Do 

umbigo para cima estão as partes que o autor deve preservar da vida e da 

promiscuidade com seus personagens, para não se afogar com eles. Um coração 
neutro e um cérebro enxuto. De todos nós, só eu consigo fazer isto, manter a 

objetividade e a razão quando todos à minha volta se perdem na maré, mesmo 

porque eu sou o único que não tem umbigo. Esta é a minha credencial de 
narrador. Mas do que serve isto, se ninguém me ouve? Sim, meu coração estava 



cheio de Violeta, meu cérebro lhe pertencia como um jardim privado. Mas o fato 

de aquela paixão de papagaio ser impossível garantia minha isenção autoral. Eu 

não entrava no oceano porque não podia, ficava, como Flaubert, na beirada, com 
a vida pela cintura. Esta é a salvação do narrador, e a sua danação. (p.120-121) 

 

 

Henri participa dos fatos, opina sobre eles como personagem e como narrador, e, na 

maioria das vezes, com irreverência, própria do autor. Verissimo parece dar voz às minorias 

periféricas através de Henri. É como se o papagaio, como narrador, aproveitasse o momento da 

entrevista para sair do papel marginal, onde é impotente e tem que se submeter à vontade dos 

homens – visto que não pode impedir que o pintem de verde-amarelo e o matem aos poucos por 

asfixia –, e passar para o papel central. Torna-se, então, o foco de atenção, e será através da sua 

perspectiva que o leitor terá conhecimento dos episódios que originaram sua narrativa. Henri 

funciona também, de certa forma, como historiador, e, principalmente, como cronista. Verissimo 

traz, através de Henri, um enredo no qual histórias de amor, com um toque de contos de fada, 

assumem características de romance de narrativa ficcional, povoadas de crítica à história do 

Brasil e a relação deste com o resto do mundo. Para fazer isso, Henri quebra a cronologia que ele 

mesmo assume ser importante com as digressões que o ajudam a fazer esse retorno ao passado: 

 

 
Sei o que vocês querem ouvir. É sobre a santa que era santo, nespá? Sobre o 
passado. Pelo menos estão interessados no que eu tenho para contar. Só o que 

ouço aqui é “Le perroquet, qu‟est-ce qu‟il dit?” e “Tais-toi Henri!” Fazem pouco 

das digressões de um caldeirão rachado. Esse é outro terror do gravador: ele não 
permite digressões. E o que é um papagaio sem digressões? (p.8)  

 

 

O papagaio mostra, constantemente, que não é simples adereço. Tudo nele tem razão de 

ser, sua vida está atrelada à sua narrativa, e, quando uma chega ao fim, outra acompanha. Ele é 

cinza porque tem nacionalidade européia, e o fato de ser pintado de verde e amarelo para ocupar 

seu papel de peça decorativa no salão de Orsino e estar a ponto de morrer sufocado, simboliza, 

segundo Verissimo, a dureza vivida por muitas pessoas para se manterem numa cidade como 

Paris ganhando pouco dinheiro. Além disso, pode-se dizer que desse modo mantém, como nas 

comédias de Shakespeare, um disfarce de sua identidade. 

 



A Tanira sempre renova a pintura, mas raramente me dá banho, o que significa 

que já tenho camadas e camadas de verde e amarelo cobrindo minhas penas e 

envenenando meu organismo. Moi aussi, je ne serai plus. Não terei 
descendência. Serei o último dos Henri. Não haverá outro para observar e 

comentar, de um poleiro metafórico, o rico cortejo tragicômico da humanidade 

rumo ao... (p.19) 

 

 

Roberto Pompeu, em texto para a Revista Piauí, em outubro de 2006, também encontrado 

no site da Editora Objetiva, comenta a figura do papagaio: 

 

O papagaio é o Brasil. É folgado e fescenino como os brasileiros. É um bicho 

que, como os micos e sagüis, distingue-se pela capacidade de imitação. Não é 

agradável admitir isso, mas os brasileiros somos também imitadores. Ocorre que 
o papagaio é também inteligente, dotado de atenção e de capacidade de 

aprender. Ponto para nós. 

É malandro. O Zé Carioca das revistinhas produzidas no Brasil é „o terror dos 

credores‟, e não é à toa que a palavra „papagaio‟, entre suas muitas acepções, 
tenha a de nota promissória de valor duvidoso. Ponto contra. 

É um bicho alegre, de aparência carnavalesca, mas também pode ficar triste ao 

ponto da depressão. É considerado farrista, mas é fiel ao parceiro ou à parceira. 
Tem um lado místico, com o qual se aproxima do Brasil devoto dos padres 

Cíceros e dos Antônios Conselheiros. 

Com esta síntese, voltamos ao terreno da identidade nacional, para concluir que 
o papagaio encarna à perfeição, sim, a identidade do brasileiro, mas não uma 

identidade só. Ele encarna as variadas, as múltiplas identidades do Brasil. 

 

 

 Henri está conectado a Flaubert desde suas raízes. Sua família chega do Brasil em Rouen, 

cidade natal do autor francês. O papagaio narrador com a influência de seus muitos donos 

encarna essas múltiplas identidades de que fala Roberto Pompeu, assim como Flaubert, que 

utilizava seus personagens para refletir a sua identidade múltipla. Erika Lettry inicia sua crítica 

sobre a obra de Verissimo feita para o Diário da Manhã dizendo que: “Uma das aspirações do 

escritor Gustave Flaubert em sua literatura era fazer desaparecer o narrador onisciente. Em seu 

lugar entraria um personagem que descreveria a história do seu ponto de vista.” Tudo isso está na 

obra de Verissimo: 

 
Meu primeiro dono, que me lembre, foi um historiador francês da escola dos 

Annales. Um intelectual, com gola rulê, uma barba por fazer, asa, tudo. Aprendi 
muito com o Jean-Paul [...] Depois do Jean-Paul, meu outro dono foi [...] Outro 

Jean-Paul. Este era escritor, ou tentava ser [...] Foi ele que me falou das 

diferentes formas de narrativa e da intervenção do narrador na narrativa. 



Qualquer um, qualquer coisa, pode ser o narrador. Este é o poder absoluto do 

autor, o de escolher seu disfarce: Deus ou um adorno na parede, um descarnado 

olho cósmico acompanhando a vida dos seus personagens ou um bibelô, uma 
planta ou um bicho. Jean-Paul dizia, ou gritava, que Flaubert sabotava sua 

própria teoria sobre a necessária impessoalidade do autor porque o autor dos 

seus livros sempre se entregava: fosse qual fosse o seu disfarce, escrevia como 

Flaubert. Todas as máscaras tinham a mesma voz. A pior forma de presença do 
autor é a ausência conspícua, dizia Jean-Paul Deux. (p.11-12) 

 

 

Henri aprende sobre história, narrativa e narrador com seus donos. De Flaubert descobre 

os disfarces e nos revela Verissimo, falando através dele, usando a voz de caldeirão rachado para 

representar todas as vozes da narrativa em meio às máscaras de uma Noite de Reis que revelam a 

unicidade promovida pela carnavalização e polifonia bakhtinianas (vide introdução). Shakespeare 

e Verissimo tornam-se um só graças ao papagaio.  

Podemos, de certo modo, observar esse papagaio narrador sob a ótica do modelo de 

narrador apresentado por Walter Benjamin, em suas considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov, em O Narrador (1936). Benjamin afirma “[...] o narrador não está de fato presente entre 

nós, em sua atualidade viva. Ele é algo distante, e que se distancia ainda mais” (1936 p. 197). 

Henri, o papagaio, se assemelharia ao típico narrador de conto do qual trata Benjamin. Ele está 

distante como espécie distinta que é, não podendo influenciar nos eventos da história que conta, 

pois só existe nela.  

 

Se estivesse entre os meus poderes de narrador, eu faria entrar seu irmão pela 

porta e a reunião dos dois gêmeos completaria a festa, mas eu não podia, meu 

amor por ela, como o dela por Orsino, também era impotente. Eu era um anti-
Flaubert, maldizendo minha ausência do texto, querendo entrar. Mas era uma 

peça decorativa, e ela uma mera coadjuvante na farsa. A vida acontecia perto 

dos nossos olhos, mas longe do nosso alcance. (p.73) 

 

 

A narrativa de Henri se desenvolve ao dar uma entrevista. Assim, ele está distante de nós 

espacialmente (em Paris) e temporalmente (no ano de 2006). Não o vemos e, apesar da 

proximidade temporal, esse momento nos é tanto contemporâneo quanto passado. Ele viveu e 

vive vários momentos da narrativa, através da sua linhagem familiar e dos diferentes donos que 

teve, conhece fatos da nossa história que datam desde o descobrimento do Brasil até o século 

XXI e presencia a história que acontece no romance. Exercitando seu papel de historiador, Henri 



é responsável por acrescentar a história do Brasil e sua conexão com a França à estória de 

Shakespeare e Verissimo. Ele faz crítica social, mostra-nos o olhar externo que vê o diferente 

como exótico, levanta dúvida sobre o que é real e o que é invenção do real, e coloca a 

importância do passado, para se entender o presente: 

 

 
Antes alguns dados autobiográficos. Un peu de moi même. Como cheguei ao 

salão Illyria. Não é digressão é background. Como aconteceu de eu estar aqui, 

pintado de verde e amarelo, como parte da decoração de um salão de beleza em 
Paris, para ver e ouvir tudo e viver para contar o que vi e ouvi. Dois pontos. Sou 

descendente de um daqueles papagaios que vieram com os índios tupinambás do 

Brasil para a recepção a Henri II em Rouen, no norte da França, em 1550. 

Quando armaram uma falsa maloca, com cinqüenta franceses pintados de índio, 
para mostrar ao rei como era a vida na recém-descoberta Terra dos Papagaios. 

Nosso papel na encenação era sermos coloridos e exóticos e providenciarmos o 

som ambiente tropical, mas meu antepassado direto, que já tinha o meu espírito 
crítico, escapou da maloca, voou sobre a multidão e cagou na cabeça de 

Montaigne, inspirando-o a escrever seu ensaio sobre o primitivo, depois pousou 

no ombro do rei, o que o achou „charmant‟ e o levou para o aviário da sua 
favorita Diane de Poitiers, no castelo de Chenonceaux. Tudo isso é especulação 

minha, mas sinto que há vestígios de nobreza no meu legado resquícios claros de 

uma „vie em château‟ e por que não teria sido entre os pavões entediados de 

Chenonceaux, no aviário da favorita do último Valois, o desafortunado Henri II 
em fim de reinado, acossado por dívidas e pela sífilis? Não deve ser por acaso 

que meu nome é Henri, talvez um nome herdado por todos da minha linhagem, 

junto com um acurado senso da nossa própria finitude, desde o encontro do 
primeiro Henri com o rei condenado, que sais-je? Sei que nos 450 anos que nos 

separam da festa em Rouen nossa plumagem foi perdendo a cor. Eu nasci em 

Paris, e a minha cor cinzenta é a do seu céu de inverno. Cinzenta, sim. Este 

verde e amarelo é tinta. Idéia da Negra. Quando Orsino comprou o salão e disse 
que queria um ambiente brasileiro a Negra se encarregou da decoração e voilà, 

verde e amarelo num poleiro de plástico, com fundo musical de Antônio Carlos 

e Jocaffi, “Você abusou” o dia inteiro, mas essa é outra digressão. (p.9-11) 

 

 

Como dissemos, Verissimo tropicaliza e universaliza Shakespeare ao levar brasileiros 

para celebrar em Paris a Noite de Reis e o carnaval. Remetendo-nos ao prólogo das peças 

shakespereanas, o papagaio apresenta-nos aos personagens participantes dessas celebrações, 

localizando seus motivos e momentos de chegada:  

 

Já era Natal em Paris, já tinha começado o período em que tudo estaria de pernas 
para o ar nos nossos respectivos mundos, até que a décima segunda badalada da 

décima segunda noite encerrasse aquelas férias do juízo... (p.44) 

  



[...] Rosa, Margarida e Hortência vieram para Paris por diferentes razões. A 

Rosa porque achava que precisava de um ano em Paris depois da formatura 

antes de começar a trabalhar com o pai, que era um importante político em 
Brasília, notoriamente corrupto, porque todo o mundo precisava de pelo menos 

um ano em Paris antes de se encaminhar na vida, e nunca mais voltou para o 

Brasil [...] Margarida viera a Paris como babá do filho de um diplomata e 

também nunca mais voltara. Hortência queria fazer teatro e fizera de tudo menos 
teatro e também nunca mais voltara [...] Eram elas que organizavam o carnaval 

brasileiro de Paris todos os anos, o Carnaval das Flores, que já era uma tradição 

na colônia. (p.50-53) 
 

Contei para a Violeta como eu tinha acompanhado todas as fases da imigração 

brasileira, voluntária ou não, provisória ou não, em Paris desde o meu tempo 

com Ramão, o pernambucano lamuriento, quando grande parte da colônia era de 
exilados políticos e nas reuniões na casa da Negra se discutia muito quem, dos 

recém-chegados, poderia ser um espião da ditadura e... [...] Alguma coisa mudou 

entre a época em que os brasileiros vinham a Paris para estudar e fazer arte e 
agora, quando vêm fazer cursos de culinária. Não sei se o país se civilizou ou 

ficou mais bobo. (p.54-55) 

 

 

O narrador, construído por Verissimo, é tão imortal quanto a obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade. “O narrador mantém sua fidelidade a essa época, e seu olhar não se desvia do 

relógio diante do qual desfila a procissão das criaturas, na qual a morte tem seu lugar, ou à frente 

do cortejo, ou como retardatária miserável” (BENJAMIN, 1936 p. 210). A época a que o 

narrador, segundo Benjamin, nos leva é aquela em que o homem e a natureza estavam em 

harmonia, a época denominada por Schiller de „o tempo da literatura ingênua‟. É possível dizer 

que Henri segue e foge a esse modelo, e parece ir além do narrador benjaminiano, pois não só nos 

traz a anterioridade a ele transmitida pela oralidade como também a anterioridade transmitida 

pelo conhecimento vivido, visto ou ouvido por ele próprio. Ele tem o poder de influenciar, ao 

infiltrar em sua narrativa características da forma literária que sucede o conto: o romance. Henri é 

consciente de seu papel de narrador e não deixa passar a oportunidade de se beneficiar dele: 

 

 

O que segue é uma reconstituição dos fatos baseados no relato dos personagens, 

com algumas pitadas de ficção adicionadas pelo narrador, pois este é o direito dos 
narradores. (p.123) 

 

 

Verissimo faz de Henri seu interlocutor, ou mesmo seu “autre moi”. Através do papagaio, 

nos leva a obras anteriores, revela perspectivas suas da literatura e nos leva para a história de 



nossa fundação como país. Ele passa ainda pelo conflito da ditadura e chega até a 

contemporaneidade ao tratar de questões às quais os brasileiros se submetem na busca de uma 

nova vida no exterior, representado por Paris, no romance. Desse modo, traça uma linha histórica 

que nos aproxima tanto de Henri narrador quanto da história que pretende contar.  

Os trechos da narrativa desse papagaio nos mostram a importância de sua participação e 

contribuição na obra. Mostram, especialmente, quanto do autor está nele também: 

 

 
O fato, mês amis, é que temos que pôr tudo num contexto. Precisamos, no 

mínimo, de ordem cronológica num mundo que cada vez mais desdenha a 
ordem. E precisamos de literatura. Vocês não vêem do que estamos tratando? 

Está bem, de dinheiro, de pedras preciosas, da triste servidão humana a valores 

materiais que para um papagaio não significam nada. Mas também estamos 
tratando de outra matéria, a matéria-prima da grande literatura, a matéria de que 

é feita a poesia e o romance, a ironia e a tragédia: o passado. Le passé. La vie 

perdue. A bruma do tempo. O que vocês tomam por digressão e enrolação na 
verdade é a minha tentativa de despertar em vocês o mesmo pensamento que 

inspirava Proust quando sentia o cheiro de aspargos na sua própria urina. Longe 

de mim me comparar com o xixi de Proust, mas a minha intenção é a mesma, a 

de evocar toda uma época, todo um contexto, em termos literários, que são os 
únicos termos para a compreensão do passado e, pour cause, da vida. Vocês 

estão revirando o passado para vingar uma traição e à la recherche de pedras 

preciosas, mas estão perdendo o seu valor literário [...] (p.100-101) 

 

  

Trata-se de Henri falando por Luis Fernando Verissimo sobre a importância da literatura. 

Teríamos aqui uma representação do valor da literatura ao das pedras preciosas, que, por sua vez, 

seriam o cânone? Assumindo essa hipótese, não poderia ser esse revirar do passado, ao qual se 

refere Henri, o reviver do cânone e a recuperação de seu valor por meio de uma tradução 

atualizadora? Henri faz referência à importância de se voltar para a anterioridade e a necessidade 

que temos de repetir e recontar um acontecimento para, desse modo, registrá-lo na história, 

eternizá-lo.  

O papagaio, como o ser humano ou a própria humanidade, tem a capacidade de se 

perceber, mas, por vezes, não se dá conta dela e fica na dependência do outro para descobrir seu 

valor. Repetir o que outro disse muitas vezes é a forma que alguns encontram de ser ouvidos e de 

construir sua identidade. Isso é o que faz a tradução: ela repete o que um autor disse na voz do 

Outro.  

 



É contra a natureza dos papagaios serem sucintos e breves. Durante séculos, 

milênios, gerações e gerações, vivemos com a capacidade de falar sem saber que 

a tínhamos. Imaginem. Uma espécie inteira que se autodesconhecia. Imitávamos 
uns aos outros, imitávamos os outros bichos e os sons da floresta, mas só quando 

ouvimos um humano falar, pela primeira vez, descobrimos o que nos faltara 

durante gerações e gerações de loquacidade desperdiçada e sons desconexos: 

assunto. Até hoje, em florestas desabitadas, papagaios selvagens voam em 
bandos cacofônicos sem conhecer a delícia de fazer uma frase completa, os 

prazeres da prosódia. É em nome deles que eu falo tanto assim. (p.8-9) 

 
 

Verissimo, no fim do romance, demonstra, mais uma vez, seu ponto de vista sobre a 

literatura. Traz uma reflexão sobre o presente e o passado, ameaçado em meio a tantas teorias, 

que, na busca incansável pelo novo, levam ao risco de deixar cair no esquecimento tudo que torna 

possível o novo: a anterioridade: 

 
Nada dessa história interessava a vocês, nem a santa que era santo, nem as 
confusões e as palpitações do salão Illyria. Nada do passado. Vocês só queriam 

ouvir um exemplo de narrador distanciado, fosse do que fosse. O mais 

distanciado possível, de outra espécie. O JP2 deve encher a cabeça de vocês com 
Flaubert e técnicas alternativas de narrativa, nespá? O autor ausente, o autor 

disfarçado... Ele lhes falou no papagaio prolixo que simbolizava a pura 

glotologia, a palavra separada de qualquer realidade. Era minha glotologia que 

interessava a vocês, não as histórias. Era pesquisa escolar, daí esse gravador 
barato. Tudo bem. Pelo menos estão aqui estudando literatura em vez de 

culinária. Imagino que essas coisas do passado, ditaduras, exilados, traições, 

amores trocados, devem soar, para vocês, remotas como Shakes (p.142) 

 

 

O autor de A Décima Segunda Noite termina a obra ratificando sua escolha para o 

narrador. Lembra-nos Flaubert e não nos deixa esquecer Shakespeare, ambos fazendo parte de 

sua identidade como autor e presentes em sua narrativa do princípio ao fim: 

 

 
Deixei correr três lágrimas, uma pela felicidade da radiante Violeta, outra pelo 

meu próprio destino, de peça de decoração ausente da vida, e a terceira pela sina 
de todos os narradores do mundo. De Flaubert e de Shakespeare, separados de 

suas criaturas pela busca obsessiva da palavra justa, obrigados a trocar a paixão 

vivida pela paixão descrita, e de Henri, le pauvre Henri, separado do seu amor 

pela biologia. “Flaubert c‟est moi, mas ele não se suicidou”, poderia dizer uma 
Madame Bovary ressentida. As criaturas se vingam dos seus criadores tendo 

vidas mais completas do que as deles, mesmo que trágicas. Violeta, eu espero, 

saberá reconhecer a vida que eu lhe dei com minha logorragia amorosa nesta 
história de enganos. Shakespeare deu às suas heroínas poesia e uma longa 

posteridade, o que mais uma mulher pode querer? (p.144-145) 

 



 Henri, um mero elemento decorativo, tenta até o fim participar efetivamente dos 

acontecimentos. Consegue contar a história ao seu modo, mas não consegue interferir nos 

eventos, e nem mesmo no seu próprio destino. Retoma o começo e despede-se citando Hamlet a 

sua maneira e até o momento em que a fita lhe permite. 

 

 
Eu estou no fim. Literalmente. Continuo decorando o salão Illyria, onde 

Malvolio vai regularmente renovar a tintura do cabelo, o que significa que 

continuei a ser pintado de verde e amarelo e já não consigo mais respirar. Vocês 
podem estar gravando meus últimos suspiros. Não sei o que vão fazer com meu 

corpo. Espero que empalhem. Finalmente vou saber o que tenho por dentro. Não 

vísceras, não uma alma, mas palha. A anatomia isenta de compreensão, como a 

vida e a paixão dispensadas de explicação. Façam bom proveito da entrevista e 
digam a Jean-Paul que minha literatura não conseguiu comover os ursos, o que 

dirá fazer dançar as estrelas. E que ele não me julgue pelo que está gravado. 

Trata-se de uma história contada por um papagaio... mon Dieu, acho que é 
mesmo meu último suspiro! – cheia de barulho inconseqüente e frivolidade, 

significando (p.146-147) 

 
 

2.4.3 Verissimo e o modelo shakespereano de comédia  

 

No capítulo anterior, ao tratarmos do modelo de comédia de Shakespeare, começamos 

tomando emprestado uma definição de comédia que afirma: “A comédia é o uso de humor nas 

artes cênicas. Também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. De 

forma geral, „comédia‟ é o que é engraçado, que faz rir.
45

” Visto que a comédia é característica 

das artes cênicas, como estamos falando agora de romance, em Verissimo, falaremos de humor.  

Muitos consideram difícil definir humor, seja filosófica ou psicologicamente, como forma 

de arte ou de pensamento. Isso acontece porque o humor, para ser determinado, depende da 

personalidade de quem ri. Porém, em uma coisa todos devem concordar: o humor é elemento da 

comédia e, assim como ela, leva ao riso. Além disso, o humor é elemento essencial para se 

compreender uma sociedade e sua cultura. Ele é capaz de acompanhar as mudanças sócio-

culturais e permitir inclusive representar uma época.
46

 Tito Macio Plauto, na Grécia, William 

                                                
45 Ibidem 10. 
46 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Humor>. Acesso em: 16.07.2009. 



Shakespeare, na Inglaterra e Luis Fernando Verissimo, no Brasil, são exemplos disso e estão 

conectados pelo humor. 

Sendo o humor parte da comédia, e estando ele presente nas obras do dramaturgo inglês e 

do escritor gaúcho, daremos início a outras ligações entre esses dois autores e as obras aqui 

analizadas. A Décima Segunda Noite, no rastro do seu texto de partida – The Twelfth Night; or, 

What you Will –, foi igualmente feita sob encomenda. É verdade que Verissimo escolheu a obra 

com a qual trabalharia, mas foi a Editora Objetiva que o convidou a fazer parte da coleção e 

devorar uma comédia de Shakespeare.
47

 Diferentemente de Shakespeare, que celebrou a Noite de 

Reis no calor da Grécia rodeado pelo exótico da Itália, países influentes para o teatro, Verissimo 

escolheu o inverno cinzento da França, país influente para o romance, cercou-se de Brasil por 

todos os lados e, usando o modelo de comédia shakespereano, fez surgir sua tradução como 

veremos a seguir. Todos os elementos presentes na comédia shakespereana destrinchados no 

capítulo Ao Mar serão da mesma forma analisados aqui: 

 

1. Green World/Órfãos/Irmãos separados: Podemos fazer aqui a mesma relação da fuga do 

caos em razão da orfandade que leva dois irmãos gêmeos a se separarem. Aqui também não 

acontece uma fuga de um lócus urbano para um não urbano, mas se repete a mudança espacial. 

Violeta e Sebastião saem do Brasil para a França, fugindo da situação caótica em que se 

encontravam. Os gêmeos, órfãos de mãe, partem em uma arriscada aventura pelos ares, em busca 

do pai que os abandonou quando eram crianças, e vão arriscar uma nova vida, na tentativa de 

encontrá-lo. Sem dinheiro, clandestinos, os dois se perdem um do outro e enfrentam dificuldades 

na nova sociedade em que se inseriram. Violeta é ajudada pela Negra – substituindo a figura do 

Capitão – que arruma para ela um emprego no Illyria, salão de beleza do empresário italiano 

Orsino. Sebastião é auxiliado por Antônio, que lhe instrui em como se safar da alfândega e, mais 

tarde, o leva ao encontro da irmã. O reencontro dos gêmeos, ao final do romance, traz a 

normalização do caos e o fim dos problemas. 

2.  Conflitos: O amor continua sendo a razão dos conflitos internos dos personagens. Um 

amor que em A Décima Segunda Noite é bastante sofrido no início da narrativa. Violeta e 

Sebastião são separados e perdem a única referência que lhes restava desse sentimento – na sua 

                                                
47 Reprodução da resposta enviada via e-mail a mim pelo escritor em 8.09.2008: “A escolha foi minha [...] a idéia de 

basear os textos (foram três, de autores diferentes) em comédias do Shakespeare foi da editora”. 

 



forma fraternal. Viola reencontra o amor em Orsino, envolvendo-se num amor impossível, pois, 

além de estar sob o disfarce de César, Orsino ama Olívia, que o ignora.  

Os conflitos externos permanecem os mesmos e serão fonte de impedimento para que as 

personagens vivam o amor: a) Os gêmeos são separados ao passarem pela alfândega do 

aeroporto; b) Olívia não quer saber de Orsino tanto por conta do luto que vive pela morte do 

irmão, quanto por falta de interesse nele; c) Viola impedida de declarar seus sentimentos porque 

Orsino é seu patrão e acha que ela é um rapaz. Os mal-entendidos são todos resolvidos no final 

do romance, que substitui os conflitos pelo final feliz.  

3. Tensão em família/ Luta dos amantes: Se a imposição de alguém mais velho já não existe 

em The Twelfth Night, tampouco faz parte da releitura contemporânea A Décima Segunda Noite. 

Antenor Roto, tio de Olívia (o Sir Toby de Twelfth Night), tenta empurrar para ela o pretendente 

Lord Cheek (Sir Andrew Aguecheek em Twelfth Night), a quem ele deve dinheiro e de quem ela 

tem nojo.  

A separação dos gêmeos é a maior marca da tensão familiar. Os irmãos amantes lutam 

para sobreviver longe um do outro, angustiados (especialmente Violeta) pela falta de notícias. 

Contudo, não deixam de acreditar no reencontro que restabelecerá a união familiar. Orsino e 

Olívia lutam incansavelmente até o fim para superar os obstáculos impostos por aqueles que 

amam, mas não correspondem ao seu amor. 

A mesma descrição do triângulo amoroso feita para Twelfth Night pode ser repetida aqui, 

mudando ligeiramente o nome das personagens. Temos que Orsino ama Olívia, que ama César, 

que, sendo Violeta, ama Orsino. Os acontecimentos, que se dão tanto na peça quanto no romance, 

são os mesmos e resultam igualmente no redirecionamento e concretização do amor 

(Orsino→Violeta e Olivia→Sebastião). Violeta e Sebastião recuperam a presença um do outro, 

recuperando, assim, a figura de amor fraternal e acrescentando junto a Orsino e Olívia o amor 

entre homem e mulher. 

4. Enredos múltiplos/Amantes errantes ou pares confusos/Confusões e intrigas: O fio 

condutor do romance permanece sendo o amor. É este o sentimento que estabelece a relação das 

personagens e serve de elo entre os enredos, que, em Verissimo, continuam múltiplos. Os 

amantes errantes seguem na busca de um encontro que os permitirá viver o amor. Seus pares, 

antes confusos em meio a tantos desencontros, encontram harmonia e, finalmente, se encaixam 

ao término do romance. As intrigas e confusões movimentam os enredos paralelos, dando maior 



dinâmica à narrativa. Em A Décima Segunda Noite temos dois enredos centrais: os gêmeos 

perdidos na França e a santa que virou santo. Além desses, encontramos os enredos paralelos. 

Dos centrais, aquele que aqui nos interessa se desenrola do mesmo modo descrito em Twelfth 

Night. A única mudança é que não temos mais a corte de Illyria, onde Orsino é Duque e Olívia 

condessa, e sim o salão Illyria, do qual Orsino é dono, e o apartamento da rica Olívia no Champs 

de Mars.  

Dos enredos paralelos, um deles conta com a participação de Antenor Roto, Maria, 

Festinha, Malvolio e Lord Cheek. Antenor e Malvolio, que trabalhavam para o irmão de Olívia 

há muitos anos, tinham pequenas discussões o tempo todo, numa disputa de saberes em relação a 

questões de etiqueta e serviços. Entre Lord Cheek e Malvolio o problema era Olívia, pois o 

mordomo a amava e o inglês vivia cercando-a. Malvolio não o suportava por conta disso e fazia 

questão de recebê-lo mal. Maria, por sua vez, representando no lugar do puritanismo inglês de 

Malvolio os quatrocentos anos de pietismo mineiro, também não gostava do mordomo e, sempre 

que podia, tentava convencer Olívia a demiti-lo. O grupo, liderado por Maria, e sendo apenas 

observado por Festinha, decide escrever uma mensagem para colocar dentro do envelope que 

Malvolio recebia com um cheque de Olívia no Natal todos os anos. A mensagem, como em 

Twelfth Night, escrita por Maria que tinha letra semelhante à de Olívia, deveria sugerir, 

indiretamente, que a patroa correspondia ao amor do mordomo. Outras sugestões na mensagem 

levariam Malvolio a ter atitudes estranhas que fariam com que Olívia desconfiasse de sua 

sanidade. Festinha, apenas convidado para presenciar a reação de Malvolio, ao descobrir a 

mensagem, passaria para o grupo as informações. Mais uma vez, a trama realizada pelo grupo 

acabaria por gerar outras confusões que, ao final, levariam à solução do problema. No dia 

marcado para o fictício encontro amoroso entre Olívia e Malvolio, Sebastião aparece no 

apartamento de Olívia, durante uma breve ausência do mordomo. Malvolio havia se fingido 

apaixonado por Maria e a atraíra para o seu apartamento, no intuito de trancá-la, para ficar 

sozinho com Olívia. Olívia ao se deparar com Sebastião acredita ser César vindo se declarar antes 

do encontro da moça com Orsino. Ela acaba levando-o para o quarto, Malvolio retorna, flagra os 

dois e decide ficar mesmo com Maria. Quando Olívia sai para o encontro com Orsino, Sebastião 

segue-a e acaba reencontrando Violeta. 

 Temos ainda dois outros enredos paralelos resultantes do relacionamento entre Violeta e o 

núcleo da Negra, e entre Sebastião e Antônio. A Negra é responsável por dar amparo emocional 



para Violeta, enquanto ela não tem notícias do irmão, e ainda a coloca para trabalhar o salão, 

sendo a responsável por apresentar Violeta ao seu grande amor e futuro marido – Orsino. 

Antônio, mesmo tendo colocado, sem querer, Sebastião no meio de uma confusão sua, ajuda-o a 

se livrar da polícia alfandegária, acaba por levá-lo ao apartamento de Olívia e, em seguida, ao de 

Orsino, onde Sebastião revê a irmã. Ou seja, Antônio auxilia Sebastião a encontrar um amor e 

recuperar outro.  

 As relações entre Violeta→Negra e Sebastião→Antônio se iniciam a partir de um 

acontecimento ruim: a chegada dos irmãos ao aeroporto Charles de Gaulle e sua conseqüente 

separação. No entanto, revelam-se extremamente positivas quando findam os conflitos, intrigas e 

confusões. 

5. Troca de Sexo/Identidades trocadas: Nesse ponto, em particular, Verissimo extrapola 

Shakespeare. Além de Violeta, que se disfarça de César para trabalhar no salão de Orsino e acaba 

gerando confusões - pois Olívia, Orsino e Valentino confundem Sebastião com César, 

configurando assim a temporária troca de identidade de um gêmeo pelo outro -, o autor inclui 

essa troca de sexo nas personagens da Negra, seu grupo la force, Martine e Festinha.  

A Negra, que era mulher, tinha começado a vida em Paris como travesti, fingindo-se de 

homem para agradar os franceses. A troca de sexo e identidade – de mulher para homem e de 

homem para travesti – gerou para ela uma confusão tão grande que nem ela própria sabia qual era 

seu sexo verdadeiro. La force era um grupo de negros grandes que, além de serem travestis, 

trabalhavam para Negra, carregando „estrelas‟ no palco do Candombleu e também como 

seguranças em vários de seus empreendimentos. Repete-se a troca de sexo e identidade, agora 

com pessoas do sexo masculino de comportamento feminino que se vestem de mulher e de 

homem, a depender da situação.  

Martine é a depiladora, que antes atendia pelo nome de Frédéric, e era jogador de rúgbi, o 

pai dos gêmeos. Festinha, segundo ele próprio, tornava-se sexualmente neutro como uma ostra no 

inverno parisiense, e era bissexual durante as outras estações. Quando se dá o reencontro entre 

Sebastião e Violeta, ela se livra do disfarce de César. Martine, porém ao reencontrar os filhos, 

continua travestida. Negra, la force e Festinha seguem nas inconstâncias identitárias e sexuais.  

6. Servo sagaz: Quem representa, em Verissimo, a astúcia e inteligência características dos 

personagens da comédia shakespereana é Malvolio. Ele, envolvido pela mensagem escrita por 

Maria para fazê-lo pensar ser de Olívia, planeja sua grande noite de amor com a patroa. Para isso, 



precisaria tirar Maria do apartamento, pois ela é a única que quase nunca sai de casa.  Malvolio, 

então, tem a idéia de trancá-la no seu apartamento e a atrai para lá, fazendo-a crer que ele está 

apaixonado por ela. Maria, virgem aos 50 anos, depois dos beijos arrebatadores que recebe do 

mordomo, cai na cilada e vai para a armadilha. Acontece que Malvolio, ao flagar Olívia e 

Sebastião, após a grande noite de amor na qual achava que seria protagonista, resolve se 

conformar com a situação e vai ao encontro de Maria. Os dois acabam tornando-se um casal, 

passam a morar juntos na casa de Olívia, e ela ainda culpa Arroto pela mensagem. Aqui, parece 

que Verissimo encontra uma maneira de Malvolio conseguir a vingança que não existe em 

Twelfth Night.  

7. Bobo: Fest ou Festinha, como é mais conhecido, é o bobo do romance. Flutuando entre os 

mundos da Negra, de Olívia e de Orsino, como o próprio nome sugere, Festinha é festa. 

Sobrevive das relações que tem com pessoas influentes e das visitas festivas que faz, levando 

alegria, sarcasmo, música, fofoca e muito mais. Festinha é puro entretenimento como determina 

seu papel no romance.  

8. Mulheres vulneráveis e espirituosas / Final Feliz: Movidas pelo amor, a fragilidade de 

Violeta e Olívia é ao mesmo tempo força. Olívia vive o luto do irmão que tanto amava, Violeta 

vive a angústia do desaparecimento de seu irmão, mas o amor as impulsiona e a espirituosidade, 

característica de ambas, supera suas vulnerabilidades. Dentro das impossibilidades dos amores 

que vivem, Violeta, disfarçada de César, sabe que seu amor por Orsino será impossível de ser 

consolidado. Por isso, o ama em silêncio, e Olívia ama, na verdade, uma moça e insiste em se 

atirar para ela quando travestida de César, mesmo sabendo que não tem a atenção desejada.  

Violeta realiza seu amor, mantendo-se fiel a Orsino, e tentado uni-lo a Olívia, para que ele 

seja feliz. Olívia vê em César a porta de saída do seu luto e usa das artimanhas para mantê-lo por 

perto. Aliada a elas, temos Maria descobrindo que todos os sentimentos negativos que pensava 

nutrir por Malvolio não passavam de um disfarce do seu amor por ele. A moça aproveita-se da 

descoberta e não se intimida ou se envergonha em ceder ao encantamento enfim revelado pelo 

mordomo. Repetida a sorte de Twelfth Night, típica das comédias shakespereanas, o trio feminino 

consegue a realização do amor no almejado final feliz também em Verissimo.  

 

2.4.4 O método 

 



Iniciamos o processo analítico propriamente dito demonstrando como todos os elementos 

da comédia shakespereana presentes em Shakespeare se repetem em Verissimo, nas obras que 

constituem o objeto de estudo deste trabalho. A partir deste tópico do capítulo, faremos uma 

análise comparativa de trechos da narrativa ficcional de Luis Fernando Verissimo com o texto 

dramático de William Shakespeare. Para tanto, daremos continuidade à análise, com base nas 

reflexões de Gideon Toury contidas em Descriptive Translation Studies and Beyond (1995). A 

metodologia de análise escolhida na mesma linha da fundamentação teórica – as abordagens dos 

estudos da tradução sob a ótica de Zohar na Teoria dos Polissistemas (1990) e de Lefevere na 

Teoria das Refrações e da Tradução como Reescrita (1982/1992) – serve para mais uma vez 

validar a obra de Verissimo como uma tradução.  

Gideon Toury, israelense, compatriota de Itamar Even-Zohar, viveu o momento de 

construção identitária de seu país. A literatura, instrumento marcante para história de um povo, 

não existia no recém constituído Estado de Israel. O estudioso, portanto, precisou tomar como 

ponto de partida trabalhos literários oriundos de outras culturas. Esses trabalhos, obviamente 

escritos em outras línguas, precisaram ser traduzidos para a língua oficial do país (o hebraico) 

para se inserirem na cultura israelense. A língua hebraica estava se restabelecendo e, junto com 

ela, suas manifestações culturais. Em um trabalho que começou com Zohar, em torno de 1970, e 

resultou em The Polysystem Theory (1979), os estudos descritivos seguiram e Toury, a partir de 

1978, lançava suas idéias que terminaram levando-o a desenvolver seu estudo descritivo por 

conta de uma necessidade sentida pelos estudiosos da tradução em sistematizá-la, dando-lhe 

autonomia, para torná-la de fato uma disciplina empírica. Quando, finalmente, lançou, em 1995, 

Descriptive Translation Studies and Beyond, o ponto principal era descrever, explicar e prever 

fenômenos pertencentes ao nível do objeto de estudo. Ele acreditava que um corpus bem 

definido, com um grupo de problemas cuidadosamente estudados – como deve ocorrer na 

condução de uma pesquisa – constituiria o melhor meio de testar, refutar, modificar e alterar a 

teoria propriamente dita. Estariam aliadas dessa maneira as áreas da teoria e da descrição como 

facilitadoras de uma produção mais refinada e de estudos mais significativos.  

Para ele, um ponto fundamental da realização de uma pesquisa é a escolha do objeto de 

estudo que, longe de ser um procedimento neutro, é, necessariamente, uma função da teoria, em 

cujos termos é constituído e amparado. O estabelecimento de um objeto e sua justificativa está, 

portanto, intimamente conectado com as questões colocadas pelo pesquisador, os possíveis 



métodos e as respostas admissíveis. Conceitos, por sua vez, só podem ser estabelecidos dentro de 

redes conceituais, como uma função da rede na sua totalidade. Portanto, o rótulo não é o que 

importa e sim o conceito que se aplica ao objeto. Não importando o foco escolhido por cada 

pesquisador, para realizar seu estudo (e.g. texto traduzido, relações intertextuais, modelos e 

normas), Toury considerou que os fatos da vida real constituem o objeto de uma disciplina 

adequada aos estudos da tradução, ao contrário das meras entidades especulativas resultantes de 

hipóteses preconcebidas e modelos teóricos.  

Na concepção de Toury, o pólo receptor também tem papel fundamental no processo, pois 

a cultura que recebe o texto considerado tradução determina sua posição e função no sistema-alvo 

– receptor da tradução. Nestas condições, quando um texto é oferecido pelo sistema como 

tradução, ele é quase imediatamente aceito como tal, sem muitos questionamentos. Por outro 

lado, quando um texto é apresentado como originário de uma determinada língua, aparecem 

razões dentro do texto (e.g. características de maquiagem e formulações verbais) levantando para 

o leitor suspeitas de que ele tenha sido de fato traduzido.  

Tendo em vista tudo de novo que havia sido dito até então sobre tradução pelos novos 

estudos da área, para Toury, era esperado que já houvesse, na maioria dos paradigmas, uma 

definição de tradução. No entanto, a obsessão por definições restritivas provava o contrário do 

esperado. Redigidas em termos essencialistas, as definições especificavam o que era inerente à 

tradução, e envolviam uma pretensão insustentável de fixar as fronteiras de um objeto cuja 

característica é a variabilidade (e.g. diferença entre culturas, variação dentro de uma mesma 

cultura e suas mudanças ao longo do tempo). A área estaria, portanto, reduzida em relação ao que 

as culturas aceitam ou estão dispostas a aceitar como tradução. Então, uma pesquisa limitada a 

essas fronteiras poderia também resultar em um raciocínio circular, pois, à medida que certa 

definição é respeitada, o que quer que seja estudado, obrigatoriamente, deve reafirmar essa 

definição. Segundo Toury, isso continuaria acontecendo a não ser que alguém estivesse disposto 

a transcender os limites arbitrariamente estabelecidos. 

 Toury não desconsidera os poderes explicativos da lingüística, dos textos lingüísticos, da 

textologia contrastiva ou da pragmática aplicados ao fenômeno tradutório. Apenas considera que, 

apesar disso, essas disciplinas não podem reduzir o ser tradutor à mera geração de discursos 

considerados traduções dentro de uma delas. Ao invés disso, a tradução deve ser percebida como 

tendo significância cultural. Assim sendo, a totalidade da atividade tradutória pode desempenhar 



um papel social e cumprir a função atribuída a ela pela comunidade, de modo a ser considerada 

apropriada de acordo com seus próprios termos de referência. O pré-requisito para um tradutor 

ser visto como tal, dentro de um ambiente cultural, estaria, para Toury, vinculado à aquisição de 

„normas‟ para determinar a adequação desse tipo de comportamento e para driblar, entre todos os 

fatores, aqueles que podem aprisioná-lo.  

As „normas‟ e/ou „modelo‟ desenvolvidos por Toury nada têm a ver com a normatização 

prescritiva das regras. O objetivo do teórico foi tornar possível a descrição do processo 

tradutório, partindo do texto-alvo – a suposta tradução – em direção ao texto-fonte – aquele que o 

„originou‟. Para tanto, não fez uso do caráter prescritivo-normativo de análise que engessa e 

limita a observação do pesquisador, mas objetivou um caráter descritivo como facilitador.  

Em seus estudos, Toury defende que para um texto ser considerado tradução deve ter, 

entre outras coisas, certas características que, na cultura de chegada, tornaram-se associadas com 

traduções. O conhecimento da existência de um texto em outra língua e cultura, que o texto de 

uma língua-alvo tenha substituído, deve servir como gatilho para adotar a suposição de que esse 

texto seja uma tradução.  

Toury diz que os princípios formulados por seu grupo nunca foram apresentados como 

uma definição alternativa dos objetivos de estudos da tradução, mas sempre constituíram uma 

hipótese de trabalho, fornecendo orientações no estabelecimento de corpus para estudos de um 

tipo particular, compartilhando um conjunto de metas particulares. No quadro de referência que 

criou, a suposição de que um texto seja tradução pode ser aplicada a ele e para todos os discursos 

que são apresentados ou vistos como tradução dentro da cultura alvo, não importando em que 

termos. Não existe, desse modo, pretensão de que a natureza da tradução seja dada ou fixada em 

qualquer forma ou daquilo que a tradução seria no geral, mas sim do que prova ser na realidade e, 

conseqüentemente, do que se pode esperar que seja, sob várias condições especificadas. 

O estudioso acredita na existência de algumas razões que possibilitam perceber um 

discurso da língua-alvo como tradução. Por outro lado, acredita também na existência da 

possibilidade de encontrar fenômenos que poderiam facilmente ter sido considerados traduções, 

mas não o foram. Portanto, para considerar um texto como tradução, três postulados devem ser 

analisados. Primeiramente, o postulado do texto-fonte diz que, para se considerar um texto como 

tradução, deve-se pressupor que exista outro texto em outra cultura/língua que tenha tanto 

cronologia, quanto prioridade lógica em relação a ele. Não só esse suposto texto assumidamente 



precedeu o outro, tido como tradução em tempo, como também, presumidamente, serviu de ponto 

de partida e base para o outro. Em segundo lugar, o postulado de transferência baseia-se no 

postulado do texto-fonte, implicando a suposição de que o processo pelo qual a suposta tradução 

se deu envolveu transferências a partir do texto-fonte e a fez assumir certas características, que os 

dois textos passam a compartilham. Por fim, o postulado de relação considerando que para adotar 

a suposição de que um texto é uma tradução também implica que existam inúmeras relações que 

o amarram ao seu suposto „original‟, uma função óbvia de que os dois textos alegadamente 

compartilham e que é tida como sido transferida através da fronteira cultural-semiótica e 

lingüística.  

Para Toury nem o texto-fonte, nem as operações de transferência, nem os recursos 

transferidos e nem mesmo as relações de tradução seriam excluídas de um programa alvo-

orientado dos estudos descritivos. Sua abordagem é caracterizada por focalizar o texto-alvo 

porque é a partir dele que as observações têm início e se findam. Supostas traduções constituem 

candidatas óbvias de estudo, e, segundo Toury, devem ser submetidas a estudo sob essa 

suposição. Esses textos ou seus aspectos seriam então apresentados a um primeiro estudo 

individual, ou seja, em termos de sua aceitação em todos os níveis relevantes, não somente textos 

de língua-alvo em geral, mas, mais especificamente, como traduções para ela. Mais tarde, quando 

um texto em outra língua tenha sido estabelecido como seu texto-fonte, o próximo passo óbvio 

seria o de mapear a suposta tradução em relação ao seu suposto homólogo, na tentativa de 

determinar as relações unidirecionais e irreversíveis angariadas entre seus pares de textos e que 

os aproximam como texto-alvo e texto-fonte.  

Dadas as limitações inerentes - algumas delas cognitivas -, normalmente, serão mapeados 

apenas trechos do texto-alvo em cotejo com trechos correspondentes do texto-fonte, ao invés do 

texto como uma entidade. No processo de mapeamento, o status do anterior como substituições 

translacionais é estabelecido, juntamente com o que se pressupõe ter substituído. Assim, os 

possíveis problemas surgidos no ato particular que produziu o texto em observação e suas 

soluções, ficam esclarecidos. As intuições, que normalmente ocorrerem na análise para serem 

aceitas como explicações plausíveis, devem ser seguidas de justificativas. Deve ser possível 

também especular sobre as considerações que podem ter envolvido as decisões tomadas. Essas 

especulações devem, por sua vez, envolver um confronto dos modelos e normas competentes dos 



textos-alvo e fonte, e dos sistemas que foram responsáveis pelo estabelecimento tanto da 

substituição individual quanto dos segmentos, juntamente com as relações obtidas entre eles.  

O estudo feito por Toury pressupõe que texto-fonte e texto-alvo sejam correspondentes no 

que diz respeito ao seu meio. Ele não colocou em questão mudanças de gênero ou de mídia que 

levariam, por exemplo, a uma tradução intersemiótica, mas apenas tratou da tradução 

interlingual. Portanto, usaremos do seu esquema de mapeamento e de sua teoria o que pode ser 

transposto para uma tradução que se dá de um texto-alvo - neste caso, um texto de narrativa 

ficcional - para um texto-fonte, dramático. Expandiremos, de certo modo, seu modelo de análise 

ao tempo em que selecionaremos pontos úteis à nossa observação.  

 

2.4.5 O mapeamento: A Décima Segunda Noite ↔ The Twelfth Night; or, What you will 

 

Tomando os postulados de Toury como ponto de partida, escolhemos a obra de Luis 

Fernando Verissimo, A Décima Segunda Noite, como objeto de estudo, partindo do princípio de 

que poderia se tratar de uma tradução. Em seguida, justificamos, primeiramente, que a obra foi 

escolhida por estar repleta de elementos que despertam a curiosidade e a vontade de investigá-los, 

levando à crença de que os resultados dessa investigação serão devidamente importantes para a 

expansão das pesquisas da tradução, pois são capazes de demonstrar a riqueza e a variabilidade 

dessa área. Em segundo lugar, a maneira com que foi feita a suposta tradução é um exemplo de 

como é possível contribuir pelo viés da tradução para a sobrevivência do cânone, ao aproximá-lo 

de outro contexto lingüístico, geográfico, histórico, cultural e receptor. 

Tendo exposto o objeto e as justificativas, levantamos questões a respeito do motivo das 

escolhas feitas pelo autor ao realizar as substituições que fez, escolhemos o método de análise 

descritivo para fornecermos respostas tanto com base em depoimentos do próprio autor quanto 

em especulações.  

Dando início ao processo de respostas, observamos, logo de imediato, que, apesar de 

dispor de razões que possibilitam perceber o trabalho como tradução, isso de fato não acontecia e 

o texto-alvo era considerado uma obra “inspirada” ou “baseada” na peça de Shakespeare, ou, no 

máximo, uma atualização. Então, objetivando comprovar que se trata de uma tradução, 

partiremos para as respostas, utilizando, primeiramente, os três postulados de Toury:  

 



a) Postulado do texto-fonte: O próprio título da obra (A Décima Segunda Noite) nos 

remete à anterioridade (The Twelfth Night; or, What you will), ou seja, ao texto-fonte que 

antecedeu o texto-alvo. A informação pôde ser facilmente confirmada em nota na obra, em 

críticas publicadas em jornais, revistas, sites e até pelo próprio autor. Cronologicamente, o texto-

fonte é anterior, pois foi escrito entre 1600-1602, enquanto o texto-alvo foi escrito em 2006. 

b) Postulado da transferência: Analisamos, inicialmente, o modelo de comédia 

shakespereana e vimos que ele se repetia com mínimas substituições na tradução de Verissimo. 

Desse modo, já foi possível perceber que as duas obras compartilham características em comum. 

c) Postulado de relação: Como vimos, os dois textos mantêm relação através dos 

elementos constituintes do modelo de comédia que aparecem nas duas obras. Além disso, os 

resumos das duas obras, acompanhados de seus respectivos diagramas, também possibilitaram 

perceber as relações que amarram o texto-alvo ao texto-fonte e vice-versa.  

Com base nesse programa alvo-orientado, vejamos agora o cotejo entre os dois textos. 

Utilizaremos a tradução interlingual (do inglês para o português brasileiro) feita por Beatriz 

Viégas-Faria, seguida de nota de fim de página, onde estará disponível o mesmo trecho em 

inglês. Apesar de Verissimo ter partido do texto dramático em inglês, escolhemos para esse 

momento da análise o texto em português. A escolha foi feita não só com o intuito de facilitar a 

visualização das substituições tornando-a mais rápida, como também por tratar-se de um texto-

alvo, já reconhecido como tradução. Apreciamos também o fato de tratar-se de uma tradução 

secundária, em oposição à de Verissimo, primária. Desse modo, estaríamos exemplificando dois 

tipos de construção da tradução. Outro motivo foi o de aproveitar para dar-lhe, através desse 

espaço, ainda mais credibilidade. Além disso, esta tradução acaba por simbolizar em seu formato 

de pocket book uma retomada da acessibilidade que Shakespeare tinha perante o seu público 

misto, visto que esse tipo de obra encontra-se disponível para venda, como a de Verissimo, em 

sites, supermercados, lojas de conveniência, bancas de revistas de rodoviárias e aeroportos. 

O primeiro ponto é confirmar que Verissimo não traduziu o texto dramático de 

Shakespeare para outro texto dramático, como o fez Beatriz Viégas-Faria. Verissimo traduziu o 

texto dramático feito para ser encenado, para um romance de narrativa ficcional, feito para ser 

lido. Diálogos lineares se estendem e se transformam facilmente em narrações, sem cronologia, 

imersas em digressões por conta da diferença entre os gêneros como veremos.  



Para entender um pouco melhor uma das principais razões para as mudanças que ocorrem 

na tradução de Verissimo, traremos um pouco da teoria que concerne os dois gêneros. A palavra 

drama vem do grego e significa ação. Está associada à representação teatral, ou seja, refere-se ao 

texto escrito para o teatro que registra graficamente a diferença entre as falas das personagens 

(réplicas) – que se manifesta na elocução dos atores – e as indicações cênicas (didascálias) – 

manifestadas através de códigos não verbais (e.g. gestos, reações, coreografia, adereços, 

maquiagem, cenografia, iluminação). 

O romance, surgido no século XVIII, é um gênero narrativo, como a novela e o conto. A 

concatenação de ações individualizadas é típica do modelo ficcional. Nele, um personagem pode 

surgir em meio da história e desaparecer depois de cumprir sua função, como no teatro. O 

romance passou por diversas modificações e, na modernidade, sua ordem cronológica se desfez, 

inserindo o fluxo da consciência, na nova estética do texto literário, particularmente nas criações 

de James Joyce e Virginia Woolf. O romance de narrativa ficcional, em geral, imita a realidade 

através da ação, trazendo o cotidiano de uma sociedade e seus acontecimentos sociais, 

econômicos, políticos e culturais. 

Não precisamos ir muito a fundo em questões de estilo e gênero para saber que um texto 

dramático é constituído, em sua quase totalidade, por diálogos, e que o romance é escrito em 

forma de texto corrido, podendo ter parágrafos longos e pontuação que lembram a oralidade. 

Tendo em vista as características dos dois gêneros, não é difícil concluir que modificações são 

necessárias, quando se traduz um texto dramático para uma narrativa ficcional, ou seja, quando 

há mudança de gênero, da mesma forma que ocorre quando se traduz um romance para um 

roteiro cinematográfico – implicando uma mudança midiática. 

Os trechos que se seguem foram dispostos na mesma ordem em que aparecem no 

romance. Os que estão na coluna 1 correspondem ao romance de Luis Fernando Verissimo. A 

coluna 2 traz a transcrição do texto dramático Noite de Reis traduzido por Beatriz Viégas-Faria. 

A imitação da realidade adentra em Verissimo não só no enredo paralelo, que acopla à trama 

shakespereana (a santa que virou santo), como também no enredo principal (os gêmeos 

separados). O escritor brasileiro mantém Illyria sua principal ambientação como em Shakespeare, 

embora transformada de cidade em um salão de beleza, tornando-se mais próxima de ser real 

(vide trecho 1): 

 

Trecho 1 



A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

[...] no Illyria, um dos muitos salões do monsieur 

Orsino em Paris. (Cp.1, p.15) 

Cenário: Ilíria, e um outro território, mais adiante do 

Adriático.  

[...] Um aposento no palácio do Duque.
i
 (Ato I, 

Cena I, p. 9-11) 

 

 

Trecho 2 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

O Orsino era apaixonado pela Olívia, que 

freqüentava o salão e também era brasileira, mas 

não da nossa laia. Era rica, morava metade do 

tempo em Paris e metade do tempo em Ouro Preto. 

[...] O irmão, que era bem mais velho do que ela, 

tinha morrido, e a Olívia estava de luto, o que só 

aumentava sua beleza. (Cp.1, p.17-18) 

CAPITÃO – [...] corriam boatos de que ele 

procurava obter o amor da bela Olívia. 

VIOLA – E quem é ela? 

CAPITÃO – Uma donzela de grande virtude, filha 

de um conde que morreu há coisa de um ano, 

deixando-a sob a guarda do filho, seu irmão, que 

logo depois morreu também. E pelo amor que o 

irmão lhe tinha (é o que dizem), ela renunciou à 
companhia masculina e mesmo à simples visão de 

homens.ii (Ato I, Cena II, p.14-15) 

 

 

Trecho 3 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

E isso que ele não é de se jogar no lixo. De se jete à 

la poubelle. Faz o gênero bandido fidalgo e é um 

romântico, como eu, além de rico como ela. Lembro 

do dia que ele entrou no salão com a cabeça 

empinada e um meio sorriso triste no rosto, 

certamente pensando na Olívia e na sua rejeição, e 
em vez de Antônio Carlos Jocaffi estava tocando 

uma música do Chico Buarque, e ele parou na porta, 

ficou ouvindo por instantes de olhos fechados e 

disse: “Se a música é o alimento do amor, toquem 

mais, e mais, para que o amor se empanturre e 

morra [...] Mas para Valentino, gerente do Illyria, 

debaixo do meu poleiro, num cochicho para os 

cabeleireiros não ouvirem, perguntou por Olívia 

com uma ânsia de adolescente. Ela não aparecera 

mais no salão? Não, respondeu Valentino. 

Anunciara que seu luto duraria um ano, durante o 
qual não cuidaria nem das unhas das mãos e dos pés 

nem dos cabelos. E Orsino suspirou, e comentou 

que, se ela guardava aquela devoção a um irmão 

morto, o que não dedicaria a quem um dia ocupasse 

o seu coração e o seu corpo vivo? E foram olhar as 

contas do dia do salão, ele e Valentino, que era 

cabeleireiro antes de ser escolhido por Orsino para 

gerenciar o Illyria e por isso era odiado pelos outros. 

(Cp.1, p.19-20) 

VIOLA – E quem governa este lugar? 

CAPITÃO – Um duque de alta nobreza, tanto no 

nome como na índole.iii (. Ato I, Cena II, p.14) 

DUQUE - Se a música é o alimento do amor, não 

parem de tocar. Dêem-me música em excesso; tanta 

que, depois de saciar, mate de náusea o apetite. 
Aquela toada de novo, com uma cadência que vai 

morrendo no final – ah, ela chegou aos meus 

ouvidos como o suave som que respira sobre um 

monte de violetas, roubando e devolvendo aromas. 

Basta, já chega! Não é mais tão suave como era 

antes. Ah, espírito do amor, como sois ávido e voraz 

– tanto que, indiferente à vossa capacidade, devorais 

tal qual os oceanos, e nada em vós adentra, 

independentemente de seu valor e nobreza, que não 

caia em anulação, que não passe a ter menor valia, 

até mesmo em questão de um minuto! Tantas 
formas abriga a imaginação amorosa, que chega a 

ser ela mesma fantástica [...] 

Entra Valentino. 

E então? Que notícia me trazes dela? 

VALENTINO – Com sua licença, senhor, tenho a 

dizer que não fui recebido; mas da criada dela trago 

esta resposta: até que se tenha passado o calor de 

sete verões, o próprio ar não terá a visão de seu 

rosto descoberto; ela usará um véu, andará como 

freira enclausurada, umedecerá seus aposentos uma 

vez ao dia com a água e sal que lhe fere os olhos. 
Tudo isso para conservar o falecido afeto de um 

irmão, que ela deseja manter vivo e permanente em 

sua triste lembrança. 

DUQUE – Ah, ela, essa que tem um coração 



construído de delicadeza, a ponto de pagar essa 

dívida de amor para com um irmão, como não irá 

ela amar, quando a rica e dourada seta do Cupido 

tiver matado o rebanho de todas as outras afeições 

que nela habitam; quando o fígado, a mente e o 

coração, esses tronos soberanos, estiverem todos 

supridos e preenchidos com as doces perfeições de 

um mesmo e único rei! Vamos andando, vocês vão 

na frente, rumo a doces canteiros de flores! Idéias 

de amor são mais preciosas sob o dossel de um cara 

machão.iv (Ato I, Cena I, p. 11-12) 

  

Vemos nos trechos 2 e 3 que o amor do personagem Orsino por Olivia continua, 

acompanhado do sofrimento causado pelo sentimento não correspondido. No trecho 3, Verissimo 

transcreve parte da fala de Orsino, em Shakespeare, quando o Duque se expressa sobre a dor do 

amor que vive. Olivia permanece uma rica dama que vive o luto do irmão e, em conseqüência, a 

abnegação do amor. O personagem Valentino, descrito na apresentação das personagens da peça 

como um nobre a serviço do Duque em sua corte, mantém a relação de certa subordinação para 

com Orsino, e assume o papel de gerente do salão de beleza do empresário.  

 

Trecho 4 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Naquela mesma noite, ouvi da Tanira, enquanto ela 

retocava meu verde no seu apartamento, que a 

Negra estava às voltas com o caso de um casal de 

gêmeos, Violeta e Sebastião, que tinham sido 

separados ao chegar ao aeroporto Charles de Gaulle 

vindos do Brasil. Violeta passara pela alfândega 

mas Sebastião ficara para trás, despertara a suspeita 

dos guardas e simplesmente desaparecera. Violeta 

se desesperara. Não conhecia ninguém em Paris. Ela 

e o irmão vinham com planos de conseguir um 
emprego e ficar clandestinamente na França. O 

pouco dinheiro que tinham estava com ele. E a 

única referência que traziam era a recomendação 

dada por alguém, antes da viagem, “Procurem a 

Negra”, e um número de telefone. Violeta procurara 

a Negra que fora buscá-la no aeroporto e estava no 

momento usando seus contatos no mundo oficial 

francês, inclusive entre antigos clientes dos tempos 

do Bois de Boulegne, para tentar localizar o 

Sebastião. Enquanto isto, Violeta ficaria com 

Tanira. E mais tarde, naquela noite, ela chegou, 

trazida pela Negra. Tinham jantado num bistrozinho 
ali perto, onde Violeta chorara muito, enquanto a 

Negra tentava convencê-la de que tudo acabaria 

bem. Nunca vou esquecer no apartamento da 

Tanira, e nas nossas vidas, naquela noite, atrás da 

Entram Viola, um Capitão e marinheiros. 

VIOLA – Que país, amigos, é este? 

CAPITÃO – Ilíria, senhora. 

VIOLA – E o que vou fazer eu em Ilíria? Meu 

irmão está em Elísio, a morada dos que partiram. 

Mas pode ser que ele não tenha se afogado; o que 

vocês acham, marinheiros? 

CAPITÃO – Foi por muita sorte que a senhora 

salvou-se. 

VIOLA – Ah, meu pobre irmão! Então pode ser que 
por muita sorte ele também se tenha salvo. 

CAPITÃO – É verdade, madame, e, para consolá-la 

com a sorte, assegure-se do seguinte: depois que 

nosso navio partiu-se ao meio, quando a senhora e 

os poucos que com a senhora salvaram-se agarrados 

em seu bote arrastado pela tormenta, avistei o seu 

irmão, muito previdente no perigo, grudar-se 

(coragem e esperança ensinando-lhe a prática) bem 

grudado a um mastro forte que sobreviveu na 

superfície do mar, lá onde, como Arion nas costas 

do golfinho, eu o vi, familiarizando-se com as 

ondas, tanto quanto eu pude ver até não enxergá-lo 
mais. 

VIOLA – O que me dizes vale este ouro. Eu própria 

ter me salvado justifica minha esperança, e minha 

esperança encontra respaldo no que acabas de me 



Negra. Todos nós iríamos, como dizem os 

franceses, cair amorosos, tomber amoureux, de uma 

forma ou de outra, por ela. Linda, apesar dos olhos e 

do nariz vermelhos de tanto chorar e da 

preocupação com o irmão. O próprio franzido da 

sua testa era apaixonante, e ela riu quando eu 

manifestei meu amor instantâneo e ofereci meu pé 

em casamento [...] Teríamos que encontrar um 

emprego para ela o quanto antes. Foi minha idéia de 

colocá-la no Illyria, para ficar sob o meu olhar e 

partir meu coração todos os dias, mas a Tanira 
lembrou que o Orsino só contratava rapazes. Mas a 

Negra já tinha a solução, como sempre. Decretou 

que a Violeta seria um rapaz! A Tanira cortaria seu 

cabelo, ela se vestiria de homem e... (Cp.1, p. 21-

24) 

 

contar, que também ele pode ter escapado. 

Conheces este país? 

CAPITÃO – Sim, madame, e bem, pois nasci e me 

criei a menos de três horas de viagem daqui de onde 

estamos. 

[...] 
VIOLA – Ah, meu desejo seria servir a essa dama, 

sem que ninguém soubesse quem sou, até eu ver 

amadurecido o momento de revelar minha 

identidade. 

CAPITÃO – Esse seria um plano difícil de levar a 
cabo, porque ela não admite nenhuma espécie de 

solicitação, nem mesmo do Duque. 

VIOLA – Capitão, tua pessoa mostra boas 

maneiras, uma atitude bonita. Embora uma natureza 

assim, de belos muros, encerre em si muitas vezes 

um ar poluído, estou pronta a acreditar que tens 

pensamentos condizentes com tua bela aparência. 

Eu te suplico (e te pagarei generosamente): esconde 

de todos quem eu sou, e sê meu ajudante, pois esse 

disfarce, se der certo, vai tornar-se a própria forma 

de meu intento. Vou colocar-me a serviço desse 

duque. Vais me apresentar a ele: eu, um eunuco. 
Essa incomodação pode valer-te a pena, pois eu sei 

cantar, e posso falar com ele através da música, com 

vários instrumentos e voz. Isso vai provar que posso 

muito bem estar a serviço dele. O que mais venha a 

acontecer, eu entrego 

nas mãos do tempo. Peço apenas que ajustes o teu 

silêncio ao meu engenho. 

CAPITÃO – Se a senhora for o eunuco do Duque, 

sou desde agora o seu servo mudo. Que meus olhos 

deixem de enxergar se eu der com a língua nos 

dentes. 
VIOLA – Eu te agradeço. Mostra-me o caminho.v 

(Ato I, Cena II, p.13-16) 

 

 

Os irmãos ricos no texto-fonte contam com pouco dinheiro no texto-alvo, tornando sua 

jornada mais próxima do real. No mundo contemporâneo, em que se passa o romance de 

Verissimo, o navio cede lugar ao aeroporto e o trágico naufrágio, motivo da separação dos 

gêmeos, é, por conseguinte, substituído por uma prisão na alfândega. Viola sofre por não estar 

certa de que Sebastian tivesse sobrevivido ao naufrágio, e Violeta, apesar de saber que Sebastião 

foi detido, sofre por falta de notícias e por desconhecer o paradeiro do irmão. Contudo, Violeta 

ainda conta, como Viola, com a ajuda de uma pessoa desconhecida, que a salva de apuros e a 

insere na nova sociedade em que se encontra. A Negra, cheia de contatos em Paris, indo buscar 

Violeta no aeroporto, dando-lhe abrigo, disfarçando-a de homem para lhe arrumar um emprego 



no salão do empresário Orsino, (re)configura o Capitão que, com seus contatos na Corte de 

Illyria, principalmente com o Duque Orsino, coloca Viola disfarçada de pajem para o servir. 

 

Trecho 5 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

A Violeta vestida de homem era tão encantadora 

quanto a Violeta vestida de mulher. A Negra, além de 

escolher sua roupa, já tinha escolhido o seu nome de 
homem. César. E quando a levou para apresentar ao 

Orsino, no salão, ele pegou a mão dela, entre as suas, 

coisa que eu nunca tinha visto ele fazer com ninguém, 

e ficou por um longo tempo olhando nos seu olhos. 

Nem perguntou o que ela, ele, sabia fazer, o que foi 

ótimo, porque ele, ela, ainda estava treinando sua voz 

de homem, instruída pela Negra. Orsino interrompeu a 

descrição que a Negra fazia das suas credenciais, todas 

inventadas e disse: “Chega, já simpatizei com o 

moço.” Quando finalmente soltou a mão de 

Violeta/César, deu ordens ao Valentino para lhe 
arranjar uma função no salão. Qualquer função. Queria 

tê-la, lo, sempre por perto [...] Não é preciso dizer que 

os cabeleireiros, com ciúmes de Orsino, antipatizaram 

instantaneamente com o novo empregado. Mas com o 

tempo as víboras também aprenderiam a amá-lo, la. 

Cairiam amorosos como todos nós. A Violeta também 

tinha ficado muito impressionada com os olhos cor de 

azeitona do Orsino e naquela noite quis saber tudo a 

respeito dele. Contei o que precisava saber. Não, não 

era casado. Era um ótimo patrão, apesar de algumas 

explosões de temperamento do tipo italiano: só rugidos 
e gestos, mais coreografia do que outra coisa. Não 

contei que ele era apaixonado pela Olívia. Vi nos olhos 

de Violeta que o Orsino se instalara na sua imaginação 

e quase expulsara os maus pensamentos sobre o irmão 

desaparecido, do qual a Negra ainda não tinha notícia. 

Mas nos dias seguintes os rapazes do salão se 

encarregaram de contar a Violeta sobre o amor de 

Orsino por Olívia e coube a mim respondendo às suas 

perguntas insistentes contar a Violeta quem era a 

mulher que ela teria que desalojar do coração de 

Orsino, se quisesse ocupá-lo. Olívia não era tão bonita 

quanto ela, mas era muito bonita, e tinha uma 
vantagem: o luto. Orsino só precisava respeitar seu 

luto passageiro, mas, no caso de se apaixonar por 

Violeta, enfrentaria um obstáculo mais difícil, o fato de 

que se tratava de um homem. Uma condição 

igualmente provisória, mas isto ele não sabia. (Cp.2, p. 

26-28) 

Entram Valentino e Viola vestida de homem 

VALENTINO – Se o Duque continuar lhe dando 

privilégios, Cesário, você tem grandes chances de 
avançar muito. Ele o conhece há apenas três dias, e 

você já não é tido como um estranho. 

VIOLA – Ou o senhor receia o temperamento dele ou 

receia alguma negligência de minha parte, para 

questionar o afeto do Duque. Ele é inconstante, senhor, 

aos distribuir privilégios? 

VALENTINO – Não, acredite-me. 

[...] 

VIOLA – [...] [Á parte:] Mas que tarefa essa, que já 

nasce cheia de impedimentos. Não interessa quem eu 

corteje, eu queria era eu mesma ser a esposa dele.vi 
(Ato I, Cena IV, p.23-25) 

 

VIOLA – Orsino! Uma vez ouvi meu pai falando dele. 

Era um homem solteiro naquela época. 

CAPITÃO – E ainda o é, ou pelo menos o era até bem 

pouco tempo [...]vii (Ato I, Cena II, p.14) 

 

VIOLA – É beleza sabiamente matizada, com 

vermelhos e brancos pincelados pela mão suave e 

habilidosa da Natureza. Lady Olívia, a senhora é a 

mulher mais cruel que já existiu se guardar essas 
graças para o túmulo e não deixar cópia neste mundo.  

[...]  

OLÍVIA – O seu amo e senhor está ciente de minha 

decisão, e não posso amá-lo. Mas imagino que ele 

deva ser virtuoso; sei que é nobre, homem de muitas 

posses, ainda novo, de uma juventude imaculada. 

Falam muito bem dele: independente, culto e corajoso; 

de corpo bem-feito, uma pessoa de formas 

harmoniosas. Contudo, mesmo assim, não posso amá-

lo. Ele poderia ter aceitado essa resposta há muito 

tempo.viii (Ato I, Cena V, p. 37-38) 

 

  

O trecho 5 exemplifica a simpatia e confiança imediatas de Orsino para com Viola, 

preservada na relação Orsino e Violeta. As qualidades do Duque se transpõem para o empresário, 



assim como a insistência dele no amor não correspondido por Olivia/Olívia. Vemos ainda o amor 

impossível da mocinha pelo patrão registrado no romance. A diferença principal está em 

Verissimo colocar todos esses elementos seguidos uns dos outros no desenrolar do capítulo, 

enquanto em Shakespeare essas informações aparecem separadas e em atos distintos. Isso 

acontece em diversos momentos, como veremos em seguida no trecho 6: 

 

 

Trecho 6 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

[...] desde a morte do irmão, Olívia morava sozinha 

numa enorme cobertura no Champs de Mars, com 

vista para a Tour Eiffel. Na verdade, sozinha não. 

Tinha a companhia de Maria, uma prima distante, mais 

velha, mandada pela família para ficar com ela depois 

da morte do irmão, e do mordomo, Malvolio. Um tio 

imensamente gordo, com o lamentável nome de 

Antenor Roto, que todos naturalmente chamavam de 
Arroto, e que desde 1947 gastava em Paris sua parte 

dos lucros de uma inesgotável jazida de não sei quê em 

Minas e que nunca voltara ao Brasil, que chamava 

desdenhosamente de “Aquilo Lá”, morava perto e 

visitava com freqüência. O bobo da sua corte era um 

minúsculo ex-diplomata brasileiro chamado Fest, que 

ganhara o apelido de Festinha porque era pequeno e 

vivia propondo festinhas por qualquer pretexto. Este 

era o círculo íntimo da Olívia. O seu em bom 

português, “entourage”. O Festinha era um elo entre o 

mundo da Olívia e o mundo da Negra. O único. 
Freqüentava os dois mundos com a mesma animação e 

tanto podia ser visto contando as últimas do meio 

diplomático brasileiro a franceses incrédulos num dos 

salões da Olívia, antes do luto, como tocando violão 

numa das festinhas em que a Tanira reunia amigos e 

novos conhecidos [...] Entre os conhecidos, todos 

sabiam que o Festinha fora expulso do Itamaraty 

depois de um escândalo envolvendo um encanador 

ucraniano. Ficara em Paris, vivendo ninguém sabia 

bem de quê. Suspeitava-se que era pago por Olívia e 

seu irmão para diverti-los. (Cp. 2, p. 31-32)  

 

PERSONAGENS DA PEÇA 

[...] 

Olívia, uma condessa 

Maria, dama de companhia de Olívia 

Sir Toby Belch, parente de Olívia 

Sir Andrew Aguecheeck, amigo de Sir Toby 

Malvólio, administrador dos bens de Olívia 

[...] 
Feste (o palhaço), um bufão a serviço de Olívia [...]ix 

(p.9) 

 

SIR TOBY – Mas que praga é esta que minha 

sobrinha inventou, tomando a morte do irmão dessa 

maneira? Estou certo de que preocupar-se é declarar 

guerra à vida. 

MARIA – Aceite minha palavra, Sir Toby: o senhor 

deve chegar mais cedo quando é noite. Sua prima, 

minha ama, faz grande objeção às horas impróprias em 

que o senhor aparece. 
[...] 

MARIA – Todo esse gargolejar e essa bebedice ainda 

vão arruinar o senhor. Escutei minha ama falar disso 

ainda ontem; e de um fidalgo ridículo que o senhor 

trouxe até aqui uma noite dessas para que lhe fizesse a 

corte. 

SIR TOBY - Quem? Sir Andrew Aguecheek? 

MARIA – Esse mesmo. 

SIR TOBY – Ele é dos homens de mais alta estatura 

em Ilíria. 

MARIA – E o que isso tem a ver com o seu propósito? 

SIR TOBY – Mas, ora, ele tem três mil ducados por 
ano.x (Ato I, Cena III, p. 16-17) 

 

MALVÓLIO – Estou aqui, madame, ao seu dispor.xi 

(Ato I, Cena V, p.40) 

 

MARIA – Que miação é esse que os senhores 

inventaram agora? Não duvidem de mim quando digo 

que minha patroa vai chamar Malvólio, o mordomo, e 

pedir a ele que ponha vocês daqui para a rua. xii (Ato 

II, Cena III, p. 49-50) 

 



MARIA – Não. Ou você me diz onde esteve, ou eu 

não abro minha boca o suficiente para dela escapar um 

fiapo de farrapo, quando for para inventar desculpas 

esfarrapadas para te salvar a pele. Minha patroa vai te 

mandar enforcar por tua ausência. 

[...] Entra Lady Olívia, com Malvólio (e Serviçais) 

FESTE – Inteligência, socorrei-me: que seja de vossa 

vontade colocar-me pronto a fazer palhaçadas! Os 

sabichões que pensam que vos têm muitas vezes não 

passam de tolos. Eu, que estou certo de que não vos 

tenho, posso me fazer passar por um homem sábio. 
Como é mesmo que diz Quinápalus? “Melhor um tolo 

espirituoso que um sábio bobalhão.” Que Deus a 

abençoe, milady!xiii (Ato I, Cena V p.26-28) 

 

CÚRIO – Feste, o bobo, milorde, um bufão que o pai 

de Lady Olívia achava muito engraçado. Ele está aí 

pela casa. 

DUQUE – Pois procure por ele. Enquanto isso, 

toquem aquela canção.  

[...]  

FESTE – Está pronto, senhor? 

DUQUE – Sim, peço-te: canta. [...] 
[Entregando-lhe dinheiro:] Aí tens, por teu esforço. 

FESTE – Não é esforço algum, sir; para mim, cantar é 

um prazer. 

DUQUE – Estou pagando por teu prazer, então. 
xiv (Ato II, Cena IV, p.56-58) 

 

 

No texto dramático, as relações ou papéis das personagens são descritas no início da peça 

sem que a apresentação precise estar formalmente inserida nos diálogos da peça. Para quem não 

teve acesso ao texto dramático ou ao programa da peça, essas relações vão se esclarecendo no 

desenrolar das ações. No romance, entretanto, as personagens e suas relações apresentam-se 

encadeadas na narrativa, sendo importante deixá-las ao menos um pouco claras, para que 

compreendamos a narrativa que se seguirá. No trecho acima, vemos a Corte de Olivia se 

formando. As figuras do mordomo, do bobo, do tio e do seu amigo, como poderemos observar 

em trechos seguintes, continuam existindo. Verissimo apenas reposiciona Maria, dando a ela o 

papel de prima de Olívia, no lugar da dama de companhia, função que não se justificaria na 

contemporaneidade. Ainda assim, mantém dentro do papel de prima a característica de dama de 

companhia, como exemplificado no trecho 15. Sir Toby Belch e Sir Andrew Aguecheek, cujos 

segundos nomes significam respectivamente „arroto‟ e „faces esquálidas‟, ganham mais humor 

quando assumidos seus significados indiretos e substituídos por Antenor Roto ou Arroto e Lord 

Cheek ou Lorde Bochecha. 



 Além disso, como poderemos confirmar em exemplos adiante, é com a personagem de 

Maria que as duas nomenclaturas de parentesco se revezam: ela é ora prima e ora tia. Em 

Shakespeare, esse revezamento se dá através da figura de Sir Toby, aparecendo ora como primo e 

ora como tio. Acredita-se que, nos dois casos, a razão do uso dos dois graus de parentesco 

referindo-se a uma mesma pessoa tenha relação com a diferença de idade em relação à 

Olivia/Olívia, sendo a troca de primo(a) para tio(a) uma forma de se dirigir a eles com mais 

respeito. 

 

Trecho 7 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

[...] Festinha [...] Foi na festa de Natal que ele 

organizou no apartamento da Tanira que... Arrête! Eu 

contei que tudo isto se passou entre o último Natal e a 

Noite de Reis, a Décima Segunda Noite, com um 

epílogo no Carnaval? Pois foi. Na noite de Natal o 
Festinha me contou que havia dois outros pretendentes 

ao coração de Olívia. Um era um nobre inglês que 

jogava bridge com o Arroto e que também tentava 

vencer a barreira de luto e discrição que Olívia erguera 

ao seu redor depois da morte do irmão. Lord Cheek, 

que o Festinha chamava de Lorde Bochecha, vivia 

implorando ao Arroto para levá-lo nas suas visitas 

quase diárias à sobrinha. Olívia proibira o tio de levar 

o inglês, que babava na sua mão quando a beijava, mas 

o Arroto nem sempre podia resistir aos apelos de Lord 

Cheek, ainda mais quando estava lhe devendo dinheiro 
do jogo [...] Olívia dera para não aparecer quando o 

inglês ia visitá-la, alegando enxaqueca, e a Maria e o 

Arroto, e o Festinha, quando estava lá, eram obrigados 

a fazer sala para Lorde Bochecha [...]  A todas essas 

Malvolio, o mordomo, circulava pela sala, fazendo 

questão que notassem que não estava servindo o 

visitante, pois – e esta foi a outra revelação de Natal 

do Festinha – era ele o segundo apaixonado por Olívia. 

Sim, o mordomo confessara sua paixão secreta para 

Festinha naquela tarde. Talvez fosse influência do 

período em que vivíamos, entre Natal e Reis. Nos 

tempos medievais, os 12 dias depois do Natal eram 
dias de loucuras. Até o dia 6 de janeiro, tudo virava 

pelo avesso, tudo ficava de pernas para o ar, 

começando pela hierarquia social. Eram escolhidos 

Reis da Confusão, muitas vezes entre os criados, e até 

a décima segunda noite depois do Natal eram eles que 

comandavam a folia, fazendo o que bem quisessem , 

inclusive com seus patrões. A tradição já acabara, mas 

talvez Malvolio, cuja idade era desconhecida e que 

tinha mesmo uma cara medieval, tivesse entrado numa 

brecha do tempo, levado por uma nostalgia pelo nunca 

visto como a minha pelo Brasil, e sua devoção a Olívia 

SIR TOBY – [...] [Canta:] Na Noite de Reis, doze 

dias depois do...
xv

 (Ato II, Cena III, p. 49-50) 

 

SIR ANDREW – Na verdade, vou para casa amanhã, 

Sir Toby. Sua sobrinha não se deixa ver e, se se deixar 
ver, aposto quatro contra um que ela não vai querer 

nada comigo. O próprio Conde, aqui, pertinho, faz-lhe 

a corte.xvi (Ato I, Cena III, p.21) 

 

SIR ANDREW – Se eu não conquistar a sua sobrinha, 

estarei mal das pernas.xvii (Ato II, Cena III, p.55) 

 

MALVÓLIO – “Além disso, você perde o seu tempo 

mais precioso com um cavaleiro apatetado...” [...] 

“Um tal de Sir Andrew.”xviii (Ato II, Cena V, p.65-66) 

 
MALVÓLIO – Não passa de sorte, afinal tudo é sorte. 

Maria uma vez me disse que ela tem admiração por 

mim, e eu mesmo ouvi ela dizer algo próximo disso: 

que se um dia ela se apaixonasse, seria por alguém da 

minha cor. Além disso, ela me trata com mais respeito 

do que qualquer um dos que estão a serviço dela. O 

que devo pensar disso? [...] 

Ser o Conde Malvólio!xix (Ato II. Cena V, p. 63) 

 

MALVÓLIO – Ela devolve este anel ao senhor, sir. E 

o senhor teria me poupado esta trabalheira, não o 

tivesse deixado lá. Ela acrescenta, além disso, que o 
senhor deve assegurar ao seu amo a desesperança: ela 

não quer saber dele. E mais uma coisa: o senhor que 

não seja temerário a ponto de voltar com mais 

incumbências de seu amo, a menos que seja para 

relatar à Condessa como ele recebeu a resposta dela. E 

o senhor receba isto junto com essas recomendações.xx 

(Ato II, Cena II, p.44) 

 

OLÍVIA – Tu sorris. Mandei buscar-te para assunto 

sério. [...] 

Ora, homem, estás bem? Qual é o problema contigo? 



e seu irmão tivesse se concentrado naquele amour fou, 

naquela paixão de pernas para o ar que certamente não 

iria acabar no Dia de Reis. (Cp. 2, p. 31-34) 

 

Malvolio não sabia do amor do Orsino pela Olívia. O 

Lorde Bochecha não sabia nem da existência do 

Illyria, quanto mais do Orsino e da sua obsessão. E a 

Olívia nem desconfiava que seu próprio mordomo, o 

bom e inescrutável Malvolio, a olhava com olhos 

mais, ou menos, que paternos. (Cp.2, p. 35)  

 

[...] 

Do que estás falando? [...] 

Que os céus te devolvam a saúde!xxi (Ato III, Cena IV, 

p. 89-90) 

 

 

Tanto o texto dramático como o romance trazem referências à celebração de Noite de 

Reis. A de Verissimo, mais distanciada temporalmente desse festejo, faz menção direta ao 

Carnaval, que sucede as comemorações de encerramento do Natal e retoma a relação sagrado 

versus profano, deixando-a bem evidente. 

Como vemos no trecho 7, os admiradores de Olivia/Olívia permanecem sendo Orsino, Sir 

Andrew/Lorde Bochecha e Malvolio. As rivalidades entre eles também permanecem, mudando 

apenas o modo como se expressam, e também o conhecimento que cada um tem sobre o amor 

dos outros para com Olívia. Em Shakespeare, Malvolio não gosta de Sir Andrew, mas não chega 

a agredi-lo, como ocorre em Verissimo. Um exagero na atitude do mordomo faz-se necessário no 

romance, pois esse gênero não conta com a atuação do ator para expressar o humor que, portanto, 

tem de ser transmitido através das palavras e contar com a imaginação do leitor.  

Em Shakespeare, Malvolio e Sir Andrew sabem do amor que Orsino nutre por Olivia, mas 

não se sentem ameaçados por ele por saberem, também, que a moça não corresponde ao 

sentimento. Sir Andrew teme a figura de Cesario, pois percebe que ele sim faz Olivia mudar seu 

comportamento (trecho 21). Verissimo optou por redirecionar as rivalidades e ficamos com 

Malvolio contra César e Lorde Bochecha; este contra Orsino – quando descobre que ele é 

apaixonado por Olivia (trecho 21). Cesario - que no texto-fonte chega a ser desafiado pelo inglês 

para um duelo - como César no texto-alvo torna-se alvo da perseguição de Valentino – com 

quem, em Shakespeare, não tinha grandes problemas – por ter perdido para ele seu posto de 

gerente no salão.  

Malvolio, nas duas obras, acredita na possibilidade de Olivia/Olívia amá-lo, e, por conta 

da carta/mensagem que recebe, acaba sentindo-se mais motivado a buscar esse amor, levando-o a 

ter atitudes estranhas.  

 



Trecho 8 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Violeta estava tristinha porque aquele era o primeiro 

Natal que passava longe do irmão e ficamos 

conversando no quarto da Tanira, para onde os 

cabeleireiros me exilaram. Violeta, deitada em cima do 

monte de casacos e mantas que cobriam a cama da 

Tanira, me dava pedacinhos da péssima imitação de 
rabanada trazida pela Negra e bicadas da sua 

caipirinha, e me confidenciou que estava sim, 

apaixonada pelo Orsino, mesmo sabendo que era uma 

paixão sem futuro, um amor condenado à desilusão. 

Ela já sofria, sabendo que Orsino também gostava, não 

dela, mas do seu disfarce. Gostava do César como um 

filho, como um irmão. (Cp.2, p.36) 

DUQUE – Tuas palavras expressam o que dizes com 

maestria. Posso jurar por minha alma: apesar de jovem 

como tu és, teus olhos já depararam um rosto que te 

inspira amor. Estou certo, rapaz? 

VIOLA – Se assim apraz a Vossa Senhoria, em certa 

medida, sim. 
DUQUE – Que tipo de mulher ela é? 

VIOLA – Muito parecida consigo, senhor. 

DUQUE – Então ela não te merece. Que idade tem 

ela?  

VIOLA – Aproximadamente a sua milorde.  

[...] 

DUQUE – [...] Uma vez mais Cesário, vai até lá, 

encarrega-te da mesma e suprema crueldade. Diz a ela 

de meu amor [...] 

VIOLA – Mas e se ela não consegue amá-lo? 

DUQUE – Não posso aceitar tal resposta. 
VIOLA – Na verdade, o senhor precisa. Digamos que 

alguma dama, que possivelmente existe, sente pelo seu 

amor uma dor no coração tão cruciante como a que o 

senhor tem por Olívia. E o senhor não consegue amá-

la. O senhor diz isso a ela. Não deve ela aceitar tal 

resposta? 

[...] 

Sei muito bem quanto amor as mulheres podem sentir 

por um homem. Na verdade, elas têm um coração tão 

leal quanto o nosso. Meu pai teve uma filha que amou 

um homem quase que certo da mesma maneira que eu, 

fosse mulher, teria amado Vossa Senhoria.xxii (Ato II, 
Cena IV, p.56-60) 

 

DUQUE – [...] [Dirigindo-se a Viola:] Cesário, tu 

sabes nada menos que simplesmente tudo. Escancarei 

para ti até mesmo o livro mais secreto de minha alma. 

Portanto, meu bom jovem, dirige teus leves passos até 

ela. Se te negarem entrada, permanece à porta e avisa a 

todos que teus pés ali criarão raízes, até que lhe seja 

concedida audiência.
xxiii

 (Ato I, Cena IV, p.24) 

 

 

  

A cumplicidade e a confiança de Orsino em relação à Cesario são, mais uma vez, 

representadas na relação Orsino e César, assim como o amor que Viola/Violeta sentem por esse 

homem que figura como seus patrões. A mudança está em Viola chegar a declarar seu amor para 

Orsino - mesmo que indiretamente - através do uso de trocadilhos característicos das comédias 

shakespereanas; enquanto Violeta se confidencia apenas com o papagaio narrador, que, no 

romance, assume o papel de seu cúmplice e confidente, além de ser mais um apaixonado pela 

moça.  



Trecho 9 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

O acidente! A pretensão! Que aquele empregado de 

raça desconhecida pensava que era? Arroto e Malvolio 

tinham freqüentes choques em questões de etiqueta e 

de serviço, desde a maneira correta de laminar trufas 

brancas até a forma correta de se dirigir à mulher de 

um embaixador quando havia dúvidas se era a 
legítima, e Malvolio sempre cedia, no fim, com a 

expressão de quem se rendia a prepotência, não à 

razão, do outro, o que deixava o outro maluco. Não 

eram poucas as vezes em que Malvolio reagia à 

interferência de Arroto no seu trabalho sacudindo a 

cabeça e sussurrando “Brésiliens!”, dando a entender 

que saber escolher escargots e distinguir conhaques 

pelo terreno de origem não escondia a nacionalidade 

de ninguém nem o tornava menos selvagem, às vezes 

até agravava esta condição. Maria também não gostava 

do mordomo e já tinha tentado convencer Olívia a 
livrar-se dele. Olívia resistia. Malvolio fora contratado 

pelo seu irmão, estava com eles há anos e não tinha, 

que ela soubesse, família na França. O coração de 

Olívia era nobre. Já o mesmo não poderia ser dito da 

Maria, que, segundo Festinha, trazia no coração toda a 

misantropia acumulada, agravada pela privação sexual, 

de quatrocentos anos de pietismo mineiro. Era uma 

mulher de 50 anos com algo de ave de rapina no perfil, 

e aquilo em volta dos seus olhos não eram olheiras, 

dizia o Festinha, era a maldade concentrada. (Cp.3, 

p.39-40) 

SIR TOBY – Sua patroa é uma gata chinesa, nós 

somos políticos, Malvólio é um estraga-prazeres [...]  

MALVÓLIO – Meus mestres, estão loucos? Ou estão 

o quê? Não tem bom senso, nem bons modos, nem 

decência, que precisam papagaiar como uns bate-

folhas a esta hora da noite? Fazem da casa da minha 
patroa uma cervejaria e ficam aos guinchos gritando 

esses canôns de remendões sem nenhum pudor, sem 

qualquer remorso que os faça baixar a voz? Não 

sobrou nos senhores nenhum respeito aos outros, ao 

lugar, ao horário, ao andamento normal das coisas? 

[...] 

SIR TOBY – Não respeitamos o andamento, senhor? 

Mentira! Você é alguma coisa mais que mordomo? 

Você pensa que, só porque é virtuoso, nós vamos 

passar sem doces e cerveja?  

[...]  
MARIA – Ele é um diabo de um puritano, porque de 

modo constante ele é só oportunista, um burro 

pernóstico que sem ter leitura finge ter posição, porque 

sai usando a granel as frases de seus superiores. Um 

grande pretensioso é o que é, tão empanturrado de 

excelências (é o que ele acha) que chega a crer 

piamente que todos que o conhecem caem de amores 

por ele. É nesse vício dele que minha vingança vai 

encontrar terreno fértil onde trabalhar.xxiv (Ato II, Cena 

III, p. 49-50) 

 
 

Trecho 10 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

E foi Maria quem teve a idéia, logo aprovada pelo 

Arroto. Forjariam uma mensagem de Olívia para 

Malvolio e colocariam dentro do envelope com o 

cheque de Natal. Uma mensagem críptica que 

sugerisse, sem dizer diretamente, que o amor do 

mordomo pela sua patroa era correspondido. Maria 
tinha estudado no mesmo colégio de freiras que a 

Olívia em Belo Horizonte, a letra das duas era 

parecida. Malvolio não desconfiaria da falsificação. E 

certamente enlouqueceria com a revelação de que seu 

amor por Olívia não era desesperado, que teria uma 

futuro, talvez até uma consumação! Arroto e Maria 

puseram-se a compor a carta com entusiasmo, 

antegozando o vexame do mordomo. O Festinha diz 

que nada estimula a classe ociosa mais do que criar 

humilhações novas para seus inferiores. (Cp.3, p.40-

41) 

MARIA – Ele começará a encontrar no caminho dele 

algumas epístolas obscuras de amor, onde ele vai se 

achar descrito com exata perfeição, a maneira de 

andar, a expressão dos olhos, a testa, a pele, a 

fisionomia. Eu sei escrever como se fosse sua sobrinha 

minha patroa. Quando nenhuma das duas lembra quem 
escreveu tal ou qual coisa, mal se consegue saber de 

quem é a caligrafia. 

SIR TOBY – Excelente! Sinto cheiro de uma 

armadilha. 

SIR ANDREW – Estou sentindo no meu nariz 

também. 

[...] 

MARIA – Diversão de primeira, eu lhes garanto. Eu 

sei que minha medicina vai funcionar com ele. Incluo 

os senhores na história, o bobo fica sendo o terceiro, e 

ele vai encontrar a carta. Observem como ele vai 
interpretá-la. Por esta noite é só. Agora, para a cama, e 

sonhem com o acontecimento. Adeus. xxv (Ato II, Cena 

III, p.53-54) 

 



 Os trechos 9 e 10 acima revelam que o puritanismo de Malvolio transfere-se para o 

pietismo de Maria. O mordomo, porém, continua vítima de sentimentos negativos por parte de 

todos, exceto de Olivia/Olívia. Maria e Sir Toby/Antenor sentem-se constantemente 

importunados pelo comportamento rígido ou prepotente de Malvolio e resolvem unir-se para 

planejar uma vingança contra ele. A idéia tanto em Verissimo quanto em Shakespeare é de Maria, 

e o resultado é uma carta/mensagem que faz o mordomo se comportar de modo incoerente com 

seu posto.  

No trecho 11 abaixo, temos que em The Twelfth Night Malvolio deve usar meias amarelas 

com ligas transpassadas, segundo sugestão, em forma de ordem da carta. A caligrafia e as 

terminologias utilizadas ao longo da escrita praticamente evidenciam ao pobre mordomo ter sido 

Olivia, realmente, a sua autora. Em A Décima Segunda Noite, por sua vez, são os cabelos dele 

que devem ser pintados de amarelo, já que não se usam mais, no século XXI, meias longas e 

ligas. A caligrafia tem ainda papel importante em fazê-lo acreditar ter sido Olívia a autora, além 

do fato da mensagem ter sido anexada ao envelope que ela lhe entrega anualmente no Natal com 

um cheque. Verissimo torna mais ávida a suposta proposta de Olívia para Malvolio. 

 

Trecho 11 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

A carta dizia que há tempos em que tudo vira de 

pernas para o ar, servos viram senhores e senhores 

viram servos, e que uma certa senhora sonhava que um 

certo servo fosse seu senhor por uma noite, e a bem-
quisesse mesmo malquerendo, até que a décima 

segunda badalada da Décima Segunda Noite o 

expulsasse da sua cama e seus gemidos de amor 

voltassem a ser gemidos de dor. Malvolio, mesmo com 

sua inteligência limitada, não deixaria de entender a 

linguagem cifrada da carta quando a lesse na manhã 

seguinte, e a sua ruína pelo ridículo estava assegurada. 

Maria e Arroto tomaram mais champanhe para brindar 

seu feito literário e Arroto se lembrou de acrescentar 

um P.S. à carta sem assinatura. “Sua serva por uma 

noite não manda, pede: tinja seus cabelos da cor da 

juba de um jovem leão.” (Cp.3, p.41-42) 

MALVÓLIO – [Acompanhando a carta] Por 

minh‟alma, é a letra de milady: são dela este X, estes 

O, estes T, estes A, e é bem assim que ela faz 

maiúsculos os P de pau. Não há como duvidar que por 
trás disto aqui tem a mão dela. [...] Para o amado 

anônimo, esta e meus melhores votos de felicidades.  

As frases que ela usa! Com licença, lacre. Calma! É a 

estampa do selo dela: um perfil de Lucrecia que ela usa 

para lacrar. Só pode ser a minha patroa! Mas para 

quem seria esta carta? [...] Estou amando, e Júpiter 

sabe;  

Mas amando quem? 

Coração, ordeno que se cale: 

“Isso eu não conto a ninguém!” O que mais? Os versos 

em métricas diferentes! “Isso eu não conto a 

ninguém!”... Ah, se esse fosse você, Malvólio! [...] 
Onde posso mandar, sinto adoração; 

Já esse silêncio, tal qual um punhal, 

Vai vagando em nesgas o meu coração 

M.O.A.I. balança minha alma. [...] 

Se esta carta cair em tuas mãos, atenta para o peso de 

minhas palavras. No destino que me traçaram as 

estrelas, estou acima de ti, mas não te amedrontes 

diante da grandeza. Alguns nascem grandes, outros 

alcançam a grandeza, e outros ainda recebem a 



grandeza que lhes é jogada nos ombros. Agora as tuas 

estrelas abrem os braços para ti. Deixa que teu sangue 

e espírito abracem a tua sorte e, para acostumar-te 

com o que podes vir a ser, despoja-te de teu humilde 

revestimento e faz-te ressurgir renovado. Sê o 

antagonista de um parente, e ríspido com os criados. 

Deixa tua boca ressoar argumentos de autoridade 

política, adorna-te peculiaridades de quem é ímpar. É 

ela quem assim te aconselha, aquela que por ti 

suspira. Lembras de quem comentou tuas meias 

amarelas e queria sempre te ver com as ligas 
transpassadas? Pois bem, eu te peço: lembra. Eu te 

digo: tu estás feito na vida, se assim o desejares. Se 

não, deixa-me ver-te sempre como mordomo, um 

companheiro dos criados, e indigno de tocar os dedos 

da boa Fortuna. Adeus. Aquela que trocaria de 

posição contigo. 

A Infeliz Afortunada  

[...]xxvi (Ato II, Cena V, p.66-69) 

 

A carta e a mensagem são eventos a serem assistidos de perto por seus idealizadores. Em 

Shakespeare, Fest não presencia a leitura da carta, mas em Verissimo, como o personagem 

Fabiano é suprimido, é Festinha quem completa o público, como apontamos no trecho seguinte. 

 

Trecho 12 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Maria e Arroto haviam convidado o Festinha para 

assistir ao grande momento na manhã do dia seguinte, 
a abertura do envelope deixado sob a árvore de Natal, 

e tinham se decepcionado porque o mordomo 

simplesmente colocara o envelope no bolso enquanto 

recolhia os copos e as garrafas da noite anterior. Mas 

minutos depois ouviram, vindo da cozinha, uma 

espécie de ganido, seguido de vários “rorós”, depois 

silêncio. Quando Malvolio reapareceu na sala só 

restava um pequeno sorriso da sua manifestação 

ruidosa na cozinha. Ele quis falar a sós com o 

Festinha. Mostrou-lhe a carta e pediu que ele a 

interpretasse. [...] Festinha costuma dizer que tem um 

coração de ouro mas não anda sempre com ele, assim 
como não anda sempre com seu Rolex de ouro. 

Depende da vizinhança. Neste caso, achou que a cruel 

frivolidade dos seus pares tinha ido longe demais. 

Apiedou-se. Aconselhou Malvolio a ter cautela, não 

falar nada a respeito com Olívia, esperar para ver qual 

seria a atitude dela. (Cp.3, p.44-45) 

Entram Sir Toby, Sir Andrew e Fabiano. 

MARIA – Escondam-se vocês os três no buxeiro. 
Malvólio está vindo por essa trilha; ele estava um 

pouco mais adiante, no sol, praticando as boas 

maneiras para com a própria sombra, esta última meia 

hora. Observem-no, por amor à zombaria. Eu sei que 

esta carta vai transformá-lo em um idiota 

contemplativo. Escondam-se, vamos, mas, em nome 

do deboche, aqui pertinho! [Enquanto os homens 

escondem-se, ela deixa cair uma carta.] E tu, fica aí, 

quietinha. Aí vem vindo a truta que devemos pescar 

com as mãos.  

[...] 

MALVÓLIO – [Vendo a carta:] Que encargo temos 
aqui?  

[...] 

SIR TOBY – Ah, silêncio! E que um impulso de 

excentricidade exija dele ler em voz alta!xxvii (Ato II, 

Cena V, p.62-66) 

 

A Negra assume o papel do Capitão ao ser a salvadora de Violeta, enquanto o salvador de 

Sebastian/Sebastião continua sendo Antonio/Antônio. De marinheiro rebelde a pilantra ou 



trapaceiro, o fato é que ele é procurado pela polícia tanto em Illyria quanto em Paris, mas isso 

não elimina o fato de ter ajudado o gêmeo a se salvar do mar (texto-fonte) e da alfândega (texto-

alvo), e a mantê-lo, de certa forma, sob sua proteção, criando algum tipo de laço entre os dois, 

como vemos abaixo e mais adiante, no excerto 29. 

 

Trecho 13 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Na noite de Ano-Novo, na casa da Negra, ainda não se 

sabia nada sobre o paradeiro do irmão gêmeo da 

Violeta, o Sebastião. Os contatos da Negra nos 

ministérios não tinham informação alguma para lhe 

dar. A polícia alfandegária também jurava que não 

tinha nada a ver com o desaparecimento. Sebastião 

havia sido interrogado no aeroporto. Esperara o 

chamado para o interrogatório numa saleta com outro 
brasileiro, mais velho, um certo Antônio, figura 

conhecida da polícia francesa que voltava a Paris 

depois de longa ausência e seria meticulosamente 

revistado. Antônio acalmara Sebastião, instruindo-o 

sobre como se comportar diante dos policiais. E 

Sebastião e Antônio tinham saído juntos do aeroporto. 

O Festinha disse: Antônio, Antônio... Acho que eu 

conheço. Talvez até no sentido bíblico. Se for quem eu 

estou pensando...” E as reticências ficaram flutuando 

no ar, deixando dúvidas sobre o caráter do Antônio e o 

destino de Sebastião, para grande aflição da Violeta, 

que começou a chorar e foi imediatamente cercada por 
todos que estavam na festa com manifestações de 

carinho [...] (Cp.3, p.46-47) 

ANTÔNIO – O senhor não vai ficar mais? E não vai 

querer que eu o acompanhe? 

SEBASTIÃO – Tenha paciência, não [...] 

Mas percebo em sua pessoa um quê de modéstia, uma 

polidez de tal magnitude que entendo que não esteja 

querendo arrancar de mim aquilo que estou cioso de 

guardar.  

[...]  
ANTÔNIO – Se o senhor não me recriminar por 

minha excessiva afeição à sua pessoa, deixe-me ser 

seu criado. 

SEBASTIÃO – Se o senhor não se recriminar por ter 

me resgatado do mar, se não quiser mal a quem salvou, 

deseja tal coisa [...] Viajo em direção à corte do Conde 

Orsino. Adeus. 

ANTÔNIO – Que a bondade de todos os deuses te 

acompanhe! Tenho muitos inimigos na corte de 

Orsino; do contrário, iria eu muito em breve encontrar-

te lá. Mas, aconteça o que acontecer, sinto por ti tanta 

adoração que o perigo vai ficar parecendo uma 
brincadeira, e eu vou.xxviii (Ato II, Cena I, p.41-43) 

 

 

Trecho 14 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Sim, ela e Sebastião eram gêmeos idênticos, apesar de 

sexos diferentes. Ele nascera primeiro, e durante toda a 

vida a protegera. A idéia de virem para a França fora 

dele. O pai deles, que não conheciam, era francês, 

abandonara a mãe brasileira grávida no Rio e nunca 

mais dera ou pedira notícia. A mãe estava morta. Não 

sabiam como encontrar o pai. Não sabiam se ele estava 
na França ou mesmo se ainda estava vivo. Só tinham 

um nome: Frédéric. E uma informação: era um ex-

jogador de rúgbi e tocava gaitinha-de-boca. A 

possibilidade de encontrá-lo entre todos os ex-

jogadores de rúgbi da França chamados Frédéric que 

tocavam gaitinha-de-boca era nenhuma. Só aconteceria 

por um acaso improvável, por uma coincidência 

shakespeariana. (Cp.3, p.48) 

SEBASTIÃO – [...] a cordialidade me leva a lhe 

contar quem sou. O que você deve ficar sabendo de 

mim, Antônio, é que meu nome é Sebastião sendo que 

me faço chamar de Rodrigo. Meu pai foi o grande 

Sebastião de Messalina, de quem eu sei que você já 

ouviu falar. Deixou como únicos descendentes eu e 

minha irmã, nascidos com apenas uma hora de 
diferença. Se os céus estivessem apaziguados, teríamos 

por nosso desejo morrido assim também: com apenas 

uma hora de diferença! Mas você, meu caro senhor, 

alterou isso, pois em algum momento antes que me 

tirasse da arrebentação, minha irmã afogou-se no mar 

[...] 

Vamos nos despedir de uma vez. Meu coração está 

cheio de ternura, e eu estou tão próximo de me 

comportar como minha mãe que, se me for dada a 

menor chance, meus olhos vão contar do que se passa 

dentro de mim.xxix (Ato II, Cena I, p. 41-43) 



 Lembremos que, quando The Twelfth Night foi escrita, a Inglaterra, sob a regência da 

rainha Elizabeth I, desbravava os mares em busca de novas conquistas. O mar tinha um 

simbolismo muito grande para a ilha: representava a esperança para um país que vivia uma crise 

imensa. Por isso, a partida de Sebastian e Viola para o mar em busca de aventuras e das 

descobertas de uma vida nova. Sebastião e Violeta vivem a era em que o avião possibilita o 

deslocamento entre mundos, permitindo desbravar novos ares, e simboliza essa esperança de vida 

nova para quem vive em um país como o Brasil, onde a crise é uma constante. A Décima 

Segunda Noite apenas reforça o motivo da viagem, tornando-o ainda mais forte. As figuras do pai 

e da mãe existem nos dois textos, porém Verissimo decide manter o pai vivo, tornando menos 

trágica e mais esperançosa a vida dos gêmeos que vão para Paris não só para tentar uma vida 

nova como também para buscar encontrar esse pai que os deixou, fazendo-os crer, por muitos 

anos, órfãos de pai. 

 

Trecho 15 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Malvolio apareceu em casa com o cabelo da cor da 

juba de um jovem leão e a Olívia, claro, levou um 

susto. Reuniu-se com Maria e Arroto para discutir o 

insólito comportamento do mordomo, que ela já vinha 

notando há dias e que culminara com aquilo, com o 

cabelo daquela cor, que seria estranho num homem 

moço e um escândalo num homem da sua idade. Ele 

estaria enlouquecendo? Ainda por cima, demonstrara 

surpresa com a reação dela ao ver seu cabelo com a 

nova cor, só faltando perguntar “Não gostou?”. Olívia 
achava que não tinha direito de se intrometer na vida 

pessoal de Malvolio, mas aquilo era demais. Ela 

costumava levar o mordomo junto quando saía para 

fazer compras com Maria e teriam que andar pela 

vizinhança com aquela figura grotesca atrás delas. E 

ainda por cima ele começara a olhá-la de um modo 

diferente, que ela não conseguia definir. Como se os 

dois compartilhassem um segredo. Não era uma 

maneira aceitável de um mordomo olhar para uma 

patroa. Não havia dúvidas, ele estava enlouquecendo. 

Maria e Arroto expressaram a mesma opinião. Falaram 

ao mesmo tempo: estava na hora de despedir ou de 
internar Malvolio. Mas Olívia resistiu. Preferiu que os 

dois descobrissem com ele qual era o seu problema, 

qual era o motivo da sua mudança de comportamento e 

o que levava um homem da sua idade e da sua posição 

a pintar os cabelos daquela cor. Festinha, por 

intermédio de quem fiquei sabendo desta conversa, 

comentou comigo que não entendia a relutância da 

Olívia em dispensar o mordomo. O bom coração não 

explicava tudo. Seu palpite era que Malvolio sabia 

OLÍVIA – [...] – Onde está Malvólio? Ele é sério e 

controlado, e adapta-se bem, para um criado, com a 

minha sorte. Onde está Malvólio? 

MARIA – Está vindo, madame, mas está muito 

estranho. Deve estar possuído, madame. 

[...] 

MALVÓLIO – Minha doce dama, olá! [...] 

Sério milady? Eu poderia estar sério, mas isto aqui 

obstrui o sangue, estas ligas transpassadas. Mas, o que 

importa? Se eu conseguir agradar ao olhar de alguém, 
faço minhas as palavras daquele soneto, tão 

verdadeiro: “Se agrado a uma, agrado a todas”. 

 [...] Não estou com a mente obscurecida, embora 

esteja com as pernas amarelecidas. Ela chegou às 

minhas mãos, e ordens são ordens que é para serem 

executadas. Acho que nós sabemos de quem é a 

mimosa letra em itálico. 

[...] 

OLÍVIA – Que Deus te ajude! Por que sorris desse 

jeito, e beijas tua mão tantas vezes? 

MARIA – Você está passando bem, Malvólio? 

MALVÓLIO – A seu pedido?! Sim, rouxinóis 
respondem em resposta às gralhas! 

[...] 

OLÍVIA – O que estás querendo dizer com isso, 

Malvólio? [...] 

Minha boa Maria, veja que cuidem desse camarada. 

Onde está meu primo Toby? Que algumas pessoas de 

minha casa cuidem muito bem dele. Nem por metade 

do meu dote, eu não gostaria de vê-lo extraviando-se 

por aí, ou machucando-se. 



demais sobre os negócios do irmão da Olívia, 

principalmente sobre o caso da santa que era santo. 

(Cp.4, p. 56-58) 

[...] 

SIR TOBY – Então vamos colocá-lo num quarto 

escuro, amarrado. Minha sobrinha já está convicta de 

que ele é louco. Podemos ir levando a coisa assim, 

enquanto nos divertimos e ele cumpre penitência, até 

que nosso passatempo, já cansado e sem fôlego, 

inspire-nos a ter dó dele. Nesse momento, julgaremos 

o estratagema, e tu serás coroada descobridora dos 

loucos. Vocês vão ver.xxx (Ato III, Cena IV, p.88-95) 

 

  

Acima, fica claro que a preocupação de Olivia/Olívia com Malvolio, seu cuidado e 

delicadeza são contemplados pelas duas obras, juntamente com o estranhamento que ela tem 

diante do comportamento do mordomo. Maria e Sir Toby/Antenor continuam mantendo seu 

comportamento cínico, fazendo questão de tripudiar e tentar colocar o mordomo para fora de seu 

convívio, se possível, definitivamente. 

 

Trecho 16 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Festinha está acostumado a ser convocado para animar 

festas, garantir boas conversas ou simplesmente fazer 

número e se descreve como um acessório social, usado 

para suprir vácuos, “algo como um vibrador que conta 

piadas”. Tudo parte da pesquisa para a sua 

enciclopédia de futilidades. Geralmente pergunta se 
deve levar o violão ou se o grupo é alfabetizado, e se é 

para ser só brilhante ou pode insultar quem quiser. 

Olívia gosta de tê-lo por perto, mesmo sabendo que ele 

é o responsável por tudo que sabem ou dizem dela, em 

Paris. Sempre que o recebe pergunta: “Qual é a sua 

última fofoca a meu respeito?” e o Festinha conta o 

que andaria espalhando sobre ela, às vezes 

improvisando na hora. (Cp.4, p. 58-59) 

VIOLA – Não és o bobo de Lady Olívia? 

FESTE – Certamente que não, meu senhor: Lady 

Olívia não é dada a tolices ou extravagâncias. Ela não 

sustentará bobo algum, sir, até que tenha se casado, e 

bobos e maridos parecem-se tanto quanto sardinhas e 

arenques: o marido é o mais grande. Na verdade, eu 
não sou o bobo de Lady Olívia; eu sou o seu corruptor 

de palavras. 

VIOLA – Eu o vi recentemente, na casa do Conde 

Orsino.   

FESTE – Asneiras, senhor, passeiam pelo globo assim 

como o sol, que brilha em todos os cantos. Eu devia 

estar arrependido, sir, mas o bobo deve estar tanto com 

o seu amo quanto com a minha patroa: eu lembro de 

ter visto a sua sabedoria naquela casa.xxxi (Ato III, 

Cena I, p.74-75) 

 

No excerto 16, o papel de bobo/animador é colocado para Fest/Festinha tanto na versão 

do século XVI quanto na do século XXI. Ele é responsável por levar a alegria aonde quer que vá. 

Verissimo traz para a contemporaneidade as personagens do séc. XVI, sugerindo ou adequando 

seus comportamentos à nova época, como numa viagem no tempo (e.g. Festinha, Lorde 

Bochecha, Maria). 

Na trama do episódio da carta/mensagem, Fest/Festinha tem participação de cumplicidade 

com Maria e Sir Toby/Antenor e de solidariedade com Malvolio. Apesar de saber da trama dos 



amigos para com o mordomo, o bobo/animador não consegue ser totalmente perverso com 

Malvolio. Não conta para o mordomo que tudo não passa de uma brincadeira e até participa, de 

certa forma, da farsa, mas, ao mesmo tempo, ajuda ou dá conselhos que façam Malvolio atenuar 

suas atitudes – A Décima Segunda Noite –, ou serve de mensageiro ao ser incumbido pelo 

mordomo de levar uma carta para Olivia dando conta das confusões que estão se passando com 

ele – Twelfth Night. 

 

Trecho 17 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Depois ele e Malvolio conferenciaram aos cochichos e 

Malvolio o confidenciou que Olívia dava todos os 
sinais de estar, mesmo, apaixonada por ele, apesar de 

ter simulado surpresa com a nova cor do seu cabelo, 

que ela mesma pedira. Os olhares dela para ele eram 

de quem compartilhava o segredo daquele amor louco, 

daquele amor que teria seu ápice carnal antes da 

décima segunda badalada da décima segunda noite 

depois do Natal, dali a poucos dias. Malvolio estava 

pronto para declarar a Olívia que aceitava, sim, o seu 

convite para mandarem as convenções ao diabo e se 

amarem. Até antes da Noite de Reis, se ela quisesse. 

Mas Festinha o convenceu a esperar. (Cp.4, p.59) 

MALVÓLIO – Ah, olá, agora então você vem se 

chegando? Ninguém pior que Sir Toby para cuidar de 
mim. Isso coincide exatamente com a carta: ela o 

manda de propósito, para que eu seja teimoso com ele; 

ela me instiga a isso na carta. [...] Eu a capturei com 

visgo, mas isso é coisa de Deus, e é a Deus que sou 

grato! Ora, as peças vão se encaixando, de modo que 

nem cem gramas de escrúpulo, nem o escrúpulo de um 

grama, nem um único obstáculo, nenhum grau de 

incredulidade ou insegurança – o que se pode dizer? – 

nada que pudesse interpor-se entre mim e a larga 

perspectiva de minhas esperanças. Bem, é Deus, e não 

eu, quem fez isso, e devo a Ele agradecer.xxxii (Ato III, 

Cena IV, p.91-92) 
 

MALVÓLIO – Palhaço, estou chamando! 

[...] 

FESTE – Mestre Malvólio?  

MALVÓLIO – Sim, meu bom palhaço. 

FESTE – Deveras, sir, como foi que perdeu o juízo? 

MALVÓLIO – Bobo, nunca houve homem tão 

notoriamente ultrajado. Estou em meu juízo perfeito, 

tanto quanto tu.  

[...] 

FESTE – Cuidado com o que fala: o religioso está 
aqui. [Como Mestre Topázio:] Malvólio, Malvólio, teu 

juízo os céus agora te restituem. Concentra-te em 

dormir, e esquece esse teu blábláblá inútil 

[...] 

MALVÓLIO – Por esta minha mão, é verdade! Meu 

bom palhaço, um pouco de tinta, papel e luz, e tu levas 

o que vou escrever até minha patroa. Isso vai te ser 

vantajoso; mais recompensado será que qualquer 

mensageiro. 

FESTE – Vou ajudá-lo [...]xxxiii (Ato IV, Cena II, 

p.115-116) 

 
FESTE – Na verdade, madame, ele [...] escreveu uma 

carta para a senhora. Eu devia tê-la entregado esta 

manhã, mas, como as epístolas de um louco não 

compõem o evangelho, pouco importa quando serão 



lidas.xxxiv (Ato V, Cena I, p.134) 

  

Orsino, mesmo na contemporaneidade, passa para César a missão de ser seu mensageiro 

amoroso ou cupido e conquistar por ele o coração de Olívia. Os atributos físicos do rapaz - que 

ele não sabe, de fato, ser uma moça - permanecem uma das armas que acredita favoráveis para 

sua amada recebê-lo, indiretamente. Viola/Violeta, escondida sob o disfarce de Cesario/Cesár, 

sofre ao ver o amor que Orsino dedica a Olivia/Olívia e deseja no seu íntimo que fosse ela o alvo 

desse amor (trechos 18 e 19). 

 

Trecho 18 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

[...] naquela tarde o Orsino lhe pedira para fazer uma 

visita, em seu nome, a Olívia. O Orsino pedira a 

Violeta para visitar Olívia! [...] Orsino decidira que a 

encantadora Violeta, ou o encantador César, seria um 

embaixador perfeito junto ao coração de Olívia. Quem 

poderia resistir àqueles olhos puros, àquele frescor de 
juventude portando uma mensagem de amor? E uma 

mensagem sincera, de um amor intenso e verdadeiro, 

embora não tão jovem quanto o seu portador. (Cp.4-5, 

p.63-64) 

DUQUE – Meu caro rapaz, acredite-me. Quem diz que 

tu já és um homem precisa dissimular e ocultar a tua 

pouca idade, essa tua afortunada juventude. Os lábios 

de Diana não são mais lisos e vermelhos. Teu pomo-

de-adão é mínimo, como o de uma donzela; tua voz 

clara e constante em tudo imita atributos femininos. Eu 
sei que as constelações que te guiam tornam-te mais 

que apto para essa incumbência. Uns quatro ou cinco 

de vocês, auxiliem aqui o rapaz; todos, se quiserem. 

Porque eu mesmo fico melhor quanto mais 

desacompanhado estiver. Seja bem-sucedido nessa 

empreitada e tu viverás tão livre como teu amo e 

senhor para chamar de tuas as mesmas fortunas 

dele.xxxv (Ato I, Cena IV, p.25) 

 

 

Trecho 19 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Orsino passara a freqüentar o Illyria quase que 

diariamente depois da chegada de César, que 

transformara em seu confidente. Não foram poucas às 

vezes em que, do meu poleiro, ouvi Orsino falar a 

César do seu amor por Olívia, e o que César ouvia 

como amigo conivente, às vezes até exagerando as 

risadas másculas com que reagia às evocações que 

Orsino fazia dos encantos da amada, a doce Violeta, 

escondida sob o disfarce de César, ouvia com amargor, 
desejando que a amada fosse ela. (Cp.5, p.64) 

VIOLA – Digamos que eu fale com ela, milorde. 

Então faço o que? 

DUQUE – Ah, então tu desfias a paixão de meu afeto; 

surpreende-a, capturando-lhe o coração com o discurso 

de meu amor apaixonado. Vai ficar bem em ti, 

derramar perante ela o meu infortúnio; ela vai ouvir 

melhor, vindo de alguém com tua juventude em vez de 

um mensageiro de aspecto mais grave.  

VIOLA – Eu me esforçarei ao máximo para cortejar a 
sua dama, milorde. [Á parte:] Mas que tarefa essa, que 

já nasce cheia de impedimentos. Não interessa quem 

eu corteje, eu queria era eu mesma ser a esposa 

dele.xxxvi  

 (Ato I, Cena IV, p.24-25) 

 

 

Trecho 20 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Malvolio abrira a porta, com sua juba extravagante. MARIA – Madame, está nos portões um jovem 



Ninguém se dera conta daquele furo no plano: 

Malvolio poderia se lembrar que César o recebera no 

Illyria, quando ele fora pintar o cabelo, e que o 

recepcionista de um salão de beleza não poderia ser 

um milionário paulista. Mas Malvolio fizera apenas 

uma cara de estranhamento, e cochichara para Festinha 

que tinha a vaga impressão de já conhecer aquele 

moço, mas não se lembrava de onde e fora anunciar a 

chegada deles a Olívia. Desgraçadamente, Maria, 

Arroto e Lorde Bochecha estavam na sala, e fora uma 

dificuldade conseguir falar com Olívia sem que os 
outros ouvissem. Só quando o Lorde Bochecha 

começara sua habitual dissertação sobre o bridge, 

atraíram Olívia para um canto e então a conversa se 

desenrolara conforme previsto. César fora magnífico, 

falando de santos barrocos como um expert e depois 

derivando habilmente para marchands de artes sacras 

que ambos poderiam conhecer e possíveis amigos em 

comum, até brotar o nome de Orsino e Olívia declarar 

que o conhecia, sim, e freqüentava seu salão antes do 

luto. Neste momento, segundo Festinha, César se 

superara como ator. Não me diga que é você, 

exclamara. Eu o quê, perguntara Olívia. A Olívia que o 
Orsino ama. A Olívia cuja beleza, classe e perfeição 

ele não pára de elogiar. A Olívia que ocupa seu 

pensamento dia e noite. César falava com tamanho 

entusiasmo que alguém poderia deduzir que era ele que 

se declarava, ele o apaixonado. Olívia ficara 

desconcertada e, diante da inconformidade do moço 

com aquela paixão não correspondida, dissera que 

sabia, claro, do interesse de Orsino por ela, mas não 

podia amá-lo, eram de mundos diferentes e, mesmo, 

estava de luto. César insistira. Seu amigo Orsino e ela 

formariam um par incomparável. E Orsino era um 
homem mais sofisticado do que ela pensava. Não era 

apenas um milionário, dono de uma cadeia de salões 

de beleza. Ela sabia que ele também colecionava 

santos barrocos? E gostava de ópera? Finalmente, 

César convencera Olívia a concordar com um 

encontro, só para se conhecerem melhor. Data a 

definir. Ele, César, cuidaria de tudo. Orsino ficou 

eufórico com o relato da visita. César conseguira a 

aproximação com Olívia que seus olhares mornos e 

deferências não haviam conseguido. (Cp.5, p.67-69) 

cavalheiro que muito deseja falar-lhe. 

OLÍVIA – Da parte do Conde Orsino, pois não? 

MARIA – Não sei dizer, madame. É um rapaz bem 

bonito, e está muito bem escoltado. 

OLÍVIA – Quem de minha casa o está detendo? 

MARIA – Sir Toby, madame, seu parente. 

OLÍVIA – Vá buscá-lo, eu lhe peço; aquele não fala 

nada a não ser sandices. Que vergonha, esse meu 

primo! [Sai Maria] Vá você, Malvólio. Se é um pedido 

de noivado do Conde, estou doente, ou mesmo não 

estou em casa. Ou qualquer outra coisa para dispensar 
essa visita.  

[...] 

MALVÓLIO – Madame, aquele jovem rapaz acolá 

jura que vai falar com a senhora. Eu disse a ele que a 

senhora está doente. Ele resolveu por bem entender 

exatamente isso (que a senhora está doente) e vem 

portanto falar com a senhora. Eu disse a ele que a 

senhora está dormindo. Ele parecia já saber disso 

também, e vem portanto falar com a senhora. O que se 

pode dizer a ele, milady? Ele está bem armado contra 

todas as recusas. 

[...]  
OLÍVIA – Faça-o entrar. Chame aqui minha dama de 

companhia [...] 

Quem é você afinal? O que deseja? 

[...] 

VIOLA – Vejo a senhora como a senhora é, e a 

senhora é muito orgulhosa. Mas, fosse a senhora o 

demônio, ainda assim é muito linda. Meu amo e 

senhor, ele a ama. Ah, se pelo menos tal amor pudesse 

ser recompensado, ainda que a senhora fosse avaliada 

ímpar em sua beleza! 

OLÍVIA – Como é esse amor que seu amo sente por 
mim? 

VIOLA – Feito de adoração, e lágrimas em 

abundância; gemidos que proclamam ternura, e 

suspiros em brasa. 

[...] 

OLÍVIA – Volte para o seu mestre. Eu não posso 

amá-lo. Que ele não envie mais ninguém, a menos que, 

por um acaso, seja o senhor a voltar aqui, para me 

contar como ele recebeu minha resposta. Passe bem 

[...]xxxvii (Ato I, Cena V, p.31-39) 

 

  

O primeiro encontro entre Cesario/César e Olivia/Olívia (trecho 20) acontece em 

Verissimo e em Shakespeare. Viola/Violeta cumpre sua tarefa de levar elogios e declarações de 

amor a pedido de Orsino e, como acontece no texto-fonte, Olivia/Olívia acaba se apaixonando 

pelo mensageiro. Olivia/Olívia deixa claro o desinteresse que tem por Orsino, mas, depois da 



primeira visita de Cesario/César, muda seu comportamento. O luto parece não ser mais tão 

importante. Ela quer agradá-lo, fala sozinha, pensa alto (trechos 21 e 22). 

  

Trecho 21 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Mas Olívia não os ouvia. Parecia aérea, estranhamente 

distraída, e o meio-sorriso que ostentava desde a visita 

do jovem César, embora pálido, era o primeiro que 
aparecia em seu rosto desde a morte do irmão. Maria 

protestava. A perspectiva de jantar com o lamentável 

Orsino não podia ser a causa daquele sorriso bobo no 

rosto da sobrinha. Arroto também estava indignado. 

Contou a Lorde Bochecha que Olívia aceitara se 

encontrar com Orsino e o inglês ficou alvoroçado. O 

quê? Quem? Orsino? Quem era o patife? O que estava 

querendo? Lorde Bochecha não tinha dúvidas de que 

Olívia correspondia à sua corte constante e que, se às 

vezes não aparecia para recebê-lo, ou resistia quando 

ele pegava a sua mão para beijar, era por um recato 
que a tornava ainda mais atraente. Ele só esperava o 

momento certo, quando acabasse o luto, para propor 

que ela lhe desse a honra de tornar-se Lady Cheek. 

Aquele Orsino, fosse quem fosse, não sabia com quem 

estava se metendo, com um ex-campeão que ainda 

mantinha alguns dos músculos que cultivara em 

Oxford, apesar de ter substituído o remo pelos desafios 

intelectuais do bridge. (Cp.5, p.75-76) 

MARIA – Meu querido Sir Toby, tenha paciência por 

esta noite. Desde que o jovem enviado do Conde 

esteve hoje aqui com minha patroa, ela anda 
perturbada [...]xxxviii (Ato II, Cena III, p.52) 

 

OLÍVIA – [À parte:] Mandei buscá-lo, e ele diz que 

vem. Como vou agradá-lo? Com o que posso 

presenteá-lo? A juventude no mais das vezes é 

comprada, e não se a toma emprestada, nem suplica-se 

por ela. Estou falando alto... [...]xxxix (Ato III, Cena IV, 

p.88) 

 

SIR ANDREW – Arre! Eu vi sua sobrinha dispensar 

favores ao empregado do Conde como nunca os 
dispensou a mim. Eu vi. No pomar xl (Ato III, Cena II, 

p.82) 

 

SIR ANDREW – O que é pourquoi? Agora eu queria 

ter empregado em aprender línguas todo o tempo que 

gastei com a esgrima e a dança, e com o nosso esporte 

favorito: cães atacando ursos acorrentados. Ah, se eu 

tivesse ao menos seguido as artes!xli (Ato I, Cena III, 

p.21) 

 

 

 

Trecho 22 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Mas a informação mais intrigante que Festinha trouxe 

do Champs de Mars, que só não arrepiou minhas penas 

porque elas estavam duras de tinta, transmitiu só a 

mim, na minúscula cozinha do apartamento da Tanira, 

enquanto os outros dormiam. O ar ausente de Olívia, o 

misterioso meio sorriso que a visita de César deixara 

no seu rosto tinham uma explicação clara, e nada 
convenceria Festinha do contrário. Olívia se 

apaixonara por César! (Cp.5, p.78) 

OLÍVIA – [...] – Cesário, pelas rosas da primavera, 

por minha castidade, honra, lealdade e tudo o mais, eu 

te amo tanto que, apesar de todo o teu orgulho, nem o 

bom senso nem a razão podem ocultar este meu 

sentimento apaixonado [...]xlii (Ato III, Cena I, p.81) 

 

  

Antonio, em Illyria, deixou seu rastro ao confrontar o navio do Duque e governante da 

cidade, e é este mesmo Duque, Orsino, que o reconhece quando ele retorna à procura de 

Sebastian. No romance, Antônio é velho conhecido da comunidade de brasileiros exilados em 

Paris durante o regime da ditadura porque trapaceou a todos e roubou-lhes as pedras preciosas 

(trecho 28). Festinha, freqüentador da comunidade, conhecia-o e o reconhece ao deparar-se com 



sua foto. A relação de Antônio com Orsino só acontece em A Décima Segunda Noite, quando o 

trapaceiro aparece com Sebastião no apartamento do empresário. De certo modo, Antônio, mais 

uma vez, adentra a propriedade de Orsino, como faz em The Twelfth Night, porém, ao invés de se 

tratar de uma cidade, trata-se de um apartamento. 

 

Trecho 23 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

O jornal publicara a foto que a polícia tinha em seu 

fichário de um dos dois brasileiros desaparecidos no 

Charles de Gaulle, o Antônio, e Festinha se lembrara 

de onde o conhecia. Do apartamento do irmão da 

Olívia. Festinha se recordava de cruzar com ele 

entrando ou saindo furtivamente do apartamento, ou 

saindo de reuniões fechadas com o irmão da Olívia na 

sua biblioteca, uma vez carregando uma santa de 
madeira. (Cp.6, p.80) 

DUQUE – Da cara dele eu me lembro bem. Mas, da 

última vez que vi esse rosto, ele estava sujo de fuligem 

de guerra, negro, como o deus Vulcano. Era o capitão 

de um naviozinho de nada, uma coisa de mísero 

calado, porão insignificante. Com sua garatéia de 

abordagem ele fez estrago monumental na mais nobre 

quilha de nossa esquadra, tanto que a nós, perdedores e 

invejosos, não restou outra coisa a fazer senão coroá-lo 
com fama e honra. Qual é o problema?xliii (Ato V, 

Cena I, p.123-124) 

 

 Olivia/Olívia de fato se apaixonou por Cesario/César, mas, nas duas obras, ela sabe da 

função que ele tem de mensageiro dos recados do patrão. Tenta, portanto, fazê-lo acreditar na 

possibilidade de se deixar convencer desse amor e, de que em algum momento, ainda se 

encantará por Orsino. 

 

Trecho 24 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Olívia pediu que César voltasse ao seu apartamento 

para combinarem os detalhes do encontro dela com 

Orsino, mas queria mesmo era rever César, cujo rosto 

não lhe saía do pensamento. (Cp.6, p.88-89) 

VIOLA – [...] Nunca mais vou deplorar as lágrimas 

que meu amo derrama pela senhora. 

OLÍVIA – Mesmo assim, convido-te a voltar, pois 

talvez possas convencer esse coração que hoje odeia a 

gostar do amor de Orsino.xliv (Ato III, Cena I, p.81) 

 

Sir Andrew/Lorde Bochecha é quem mais se preocupa com a visita da jovem disfarçada 

de rapaz. Como Sir Andrew, ele se sente ameaçado por Cesario e como Lorde Bochecha, por 

Orsino, quando toma conhecimento da existência do empresário (trecho 21). A proposta de duelo 

e o incentivo para que ele aconteça estão em ambos os textos (trecho 25). Verissimo apenas 

redireciona a vítima. Sir Andrew desafia Cesario para um duelo, pois percebe que Olivia está se 

encantando por ele. Lorde Bochecha, por outro lado, parece ser menos ardiloso e quer pedir a 

César que dê o recado a Orsino de que ele está sendo desafiado. Nos dois textos, porém, Sir 

Toby/Antenor é quem instiga e incentiva Sir Andrew/Lorde Bochecha a duelar (trechos 21 e 25). 



 

Trecho 25 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Aconteceu de César chegar ao edifício no exato 

momento em que Arroto, Festinha e Lorde Bochecha o 

deixavam. Festinha nos contou que Lorde Bochecha 

ficara possesso, perguntando o que aquele garoto de 

recado de mafioso fazia ali outra vez e tendo que ser 
contido para não dar meia-volta e ir pedir a César que 

levasse um recado ao seu capo, Orsino, desafiando-o 

para um duelo, onde e quando quisesse. (Cp.6, p.89) 

SIR TOBY – Ora, mas então me trata de construir tua 

boa sorte baseado na coragem. Vai e me desafia o 

rapaz do Conde para uma briga, e bate nele em onze 

lugares diferentes; minha sobrinha haverá de notar. E 

tu podes estar certo de uma coisa: não tem 
casamenteira no mundo que possa persuadir uma 

mulher do valor de um homem tanto quanto um relato 

de coragem.  

FABIANO – Não tem outro jeito, Sir Andrew. 

SIR ANDREW – Será que um de vocês dois pode 

levar até ele o meu desafio?xlv (Ato III, Cena II, p.82-

83) 

 

  

As insinuações do amor que Olivia/Olívia sente por Cesario/César são, em Verissimo, um 

tanto ousadas, mas não deixam de acontecer em Shakespeare – uma ousadia na medida em que 

era possível, no século XVI. 

 

Trecho 26 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

César transmitia a Olívia, fazendo o possível para não 

notar que ela desfizera o botão de cima da sua blusa 
preta, o entusiasmo do seu amigo apaixonado com a 

perspectiva do encontro [...] Olívia [...] Segundo 

Violeta [...] Não ouvira nada do que César falara desde 

que entrara no apartamento. Estava embevecida. 

Escaneava o rosto de César com olhos ávidos, como se 

quisesse armazenar cada pequeno detalhe no seu 

cérebro. Violeta achava que Olívia teria tentado beijá-

lo, se o mordomo de cabelo amarelo não entrasse 

subitamente na sala para perguntar se queriam tomar 

alguma coisa. (Cp.6, p.89-90) 

VIOLA – Madame, eu venho instigar os seus mais 

delicados sentimentos em favor dele. 
[...] 

OLÍVIA – Com sua licença, eu lhe imploro. Depois 

do último encantamento que você executou aqui em 

minha casa, enviei um anel em seu encalço. Cometi 

assim uma injustiça comigo mesma, com meu criado e, 

receio, com você, que deve ter feito mau juízo de mim. 

Forcei-o a fazer parte de uma vergonhosa artimanha 

que você sabia não dizer-lhe respeito. O que você 

poderia pensar? Será que não acorrentou minha honra 

num poste e trincou-a com todos os pensamentos 

desamordaçados de que é capaz um coração tirano? 
Para alguém com sua percepção, expus-me bastante. 

Em vez de meu peito, é uma gaze fina que esconde o 

meu coração. Portanto, deixe-me ouvir o que tens a 

dizer.xlvi (Ato III, Cena I, p.79) 

 

 Verissimo transfere o desafio de Sir Andrew a Cesario, lido por Sir Toby, para Malvolio e 

César: 

 

Trecho 27 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Quando Malvolio acompanhou César até a porta para 

sair, apesar da insistência de Olívia para que ficasse 

SIR TOBY – Deixa eu ver. [Lê:] Jovem, seja lá quem 

tu fores, tu não passas de um camarada desprezível 



mais um pouco, o mordomo lhe sussurrou no ouvido 

um “Desapareça, senão...” e em seguida cutucou suas 

costas com dois dedos imitando uma pistola. (Cp.6, 

p.90) 

[...] 

Não fiques imaginando, nem fiques tentando 

adivinhar, por que eu me dirijo a ti assim, pois não 

vou te oferecer razões [...] 

Atacar-te-ei em uma emboscada quando fores embora, 

quando então terás chance de me matar...[...] 

E podes me matar como um canalha e um patife [...] 

Passar bem, e que Deus tenha piedade de nossas 

almas! Ele pode ter piedade da minha, mas a minha 

esperança é maior, e portanto: cuida-te. Do teu amigo, 

para que dele tu usufruas, e teu inimigo declarado, 
Andrew Aguecheek.xlvii 

(Ato III, Cena IV, p.95-97) 

 

 Além da relação com Orsino (trecho 23) e com Sebastian/Sebastião, vemos aqui que 

Antonio tem participação também na vida de Viola, quando a salva da trupe Sir Toby, Sir 

Andrew e Fabiano. Verissimo não perde nem mesmo essa passagem e, como pode ser entendido 

(nos trechos 36 e 37), Antônio salva Violeta ao aparecer no apartamento de Orsino com 

Sebastião, quando a gêmea seria desmascarada e humilhada por Valentino. 

 

Trecho 28 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Naquele mesmo dia os jornais traziam mais algumas 

informações sobre os dois brasileiros desaparecidos no 

Charles de Gaulle. Do jovem chamado Sebastião ainda 
se sabia pouco, mas a biografia de Antônio era 

conhecida. Ele morara em Paris durante algum tempo 

nos anos 70 e se envolvera na venda ilegal de pedras 

preciosas trazidas do Brasil, para onde viajava 

freqüentemente. Numa dessas idas ao Brasil, fora 

preso. Depois fora preso mais algumas vezes, por 

causas diferentes. Antônio, aparentemente, tem um 

caráter criminoso de grande versatilidade. Passara 

muitos anos sem poder sair do Brasil devido a seus 

problemas com a lei. Finalmente conseguira. Chegara 

ao Charles de Gaulle, fora interrogado, em honra dos 
velhos tempos, pela polícia francesa – que jurava tê-lo 

liberado – e puf, desaparecera, Sebastião, viajava com 

ele. (Cp.7, p.99) 

Entram Antônio e Oficiais de Justiça. 

VIOLA – Aí vem ele, sir, o homem que me salvou. 

[...] 
PRIMEIRO OFICIAL – Orsino, este é aquele 

Antônio que levou da Ilha de Creta o Fênix e sua 

carga, este pé o mesmo que abordou o Tigre, quando 

então o seu jovem sobrinho Tito perdeu uma perna. 

Nós o pegamos em Ilíria, numa briga de rua, em estado 

desesperador e desprovido de qualquer senso de 

vergonha. 

[...] 

DUQUE – Meu notório pirata, ladrão de águas 

salgadas, que destemor ensandecido é esse que te leva 

a cair nas mãos daqueles que tu mesmo, de modo tão 
sangrento e atroz, transformou em inimigos?xlviii (Ato 

V, Cena I, p.123-124) 

 

 

 

Trecho 29 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Diz que num daqueles dias que precederam a Décima 

Segunda Noite a imprensa parisiense publicou o relato 

de uma testemunha que tinha visto Sebastião e 

Antônio serem acossados na saída do aeroporto e 
colocados, à força, dentro de um carro. Por um grupo 

que certamente só esperava a volta de Antônio a Paris, 

SEBASTIÃO – Não é de meu desejo incomodá-lo, 

mas, uma vez que lhe apraz ter essa trabalheira, não 

está mais aqui quem o censura.  

ANTÔNIO – Eu não podia ficar para trás. Minha 
vontade, mais poderosa que o aço mais afiado, me pôs 

em marcha; nem tanto a vontade de revê-lo (muito 



depois de tantos anos, para saber o que ele tinha para 

contar sobre o saião cheio de pedras preciosas dirigido 

aos exilados mas que os exilados nunca tinham visto 

[...] Sebastião, o gêmeo que Violeta perdera no 

aeroporto, entrara na história por acaso. Ele e Antônio 

tinham saído juntos do aeroporto depois de liberados 

pela polícia, e os seqüestradores naturalmente 

pensaram que Sebastião estava viajando com Antônio, 

que os dois eram cúmplices. [...] Fosse qual fosse a 

razão do seqüestro, logo ficaria evidente que Sebastião 

não tinha nada a ver com ela, e não demoraria em 
aparecer e se reencontrar com sua irmã. (Cp.8, p.110-

112) 

embora fosse tanta que levaria qualquer um a 

empreender viagem ainda mais longa), mas uma 

agonia por aquilo que pudesse acontecer em sua 

jornada, sendo o senhor inexperiente por estas regiões 

que, para um estranho sem guia e sem amigos, sabem 

ser brutais e inospitaleiras. O amor que lhe tenho, afeto 

involuntário e impulsionado por esses argumentos de 

medo, colocou-me no seu encalço.xlix (Ato III, Cena 

III, p.86) 

 

  

Os papéis de Maria e Malvolio invertem-se, por um momento, na passagem de 

Shakespeare para Verissimo. Ela, a grande arquiteta do plano contra ele, acaba virando vítima de 

um plano armado pelo mordomo, e sentimentos impensados por ambos acabam se revelando, 

quando o plano dos dois não dá certo. Malvolio termina percebendo algo de errado a respeito dos 

seus planos quando encontra Sebastião, que ele julga ser César, saindo do quarto de Olívia, a 

caminho de um jantar com Orsino. Antes mesmo de ser-lhe revelada a trama, ele opta por 

aproveitar-se de seu próprio plano para ficar com Maria. Na verdade, então, o plano se mostra 

errado quanto às intenções que os fizeram surgir, porém certo quando as confusões se desfazem e 

tudo se organiza. Nesse quesito, portanto, Verissimo traz os traços da comédia shakespereana que 

tem suas confusões transformadas em soluções, ao final da trama. 

 

Trecho 30 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Enquanto isto, o próprio Malvolio arquitetava seu 

plano para tirar Maria do apartamento na Décima 

Segunda Noite, para que ele e Olívia pudessem 

entregar-se ao seu amour fou até que soasse a última 
badalada da meia-noite, sem precisar abafar os 

gemidos de prazer [...] Decidiu-se por uma manobra de 

grande risco. Declarou-se para Maria. Aproveitou um 

esbarrão aparentemente casual na cozinha para agarrá-

la e beijá-la e, enquanto ela tentava soqueá-lo, dizer 

que amava desde o primeiro momento em que a vira, 

que tentara reprimir aquele sentimento mas não podia 

mais, o sentimento era mais forte do que ele, do que a 

prudência, do que tudo. Tinha que possuí-la, mesmo 

que aquilo lhe custasse o emprego mesmo que aquilo 

significasse sua ruína e a condenação de suas almas 
[...] Maria dizia “Enlouqueceu! Enlouqueceu!”, e 

Malvolio insistia, apertando-a contra si, enquanto 

tentava evitar os golpes à sua cabeça. E Maria parara 

MARIA – [...] Quanto a Monsieur Malvolio, deixe 

que eu sei como lidar com ele. Se eu não passar a 

perna nele e deixá-lo com a cara de palerma, então o 

senhor fica autorizado a pensar que não sou capaz de 
ferver uma panela d‟água. Eu sei que posso levá-lo a 

se contradizer [...] 

Ah, puxa vida, senhor, às vezes ele é como se fosse 

adepto do puritanismo.l (Ato II, Cena III, p. 52-53)  

 

 



de resistir. Não retribuía o abraço de Malvolio mas não 

o repelia mais. Malvolio sussurrou no seu ouvido que 

precisavam se encontrar. O quanto antes. Naquela 

Noite de Reis! Onde, perguntou Maria, com a voz 

alterada, quatrocentos anos de pietismo se derretendo 

no chão da cozinha, onde? Tenho um apartamento, 

disse Malvolio [...] Não posso, não posso, dissera 

Maria, mas pedira o endereço [...] Maria, a bruxa 

virgem, tivera uma epifania na cozinha. Descobrira 

que seu desdém por Malvolio, seu prazer na desgraça 

que puniria o mordomo pela sua ridícula pretensão de 
amar Olívia, na verdade era inveja, era ciúme 

travestido, era desejo que não se reconhecia [...] Sim, 

ela queria aquele leão jovem. (Cp.8, p.113-115) 

 

  

As asas da sandice de Feste voam do século XVI para o século XXI, e vão parar no 

papagaio, o primeiro a ver Sebastião, sem contar Antônio. Verissimo demonstra aproveitar cada 

detalhe da obra shakespereana, dando-lhe linguagem própria. 

 

Trecho 31 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Naquela manhã, olhei através da vitrine e levei um 

susto. Na calçada estava o César, espiando para dentro 

do salão. Mas não podia ser o César. Ele tinha vindo 

comigo, de metrô, e estava naquele momento no 

escritório no fundo do salão, tratando de algum assunto 

administrativo. E a roupa deste outro César era 
diferente da que Violeta vestira naquela manhã. Não 

levei muito tempo para entender que aquele César era 

o irmão gêmeo da Violeta, Sebastião. Levei mais 

tempo para decidir o que fazer, antes que os 

cabeleireiros também notassem a semelhança e 

fizessem um escândalo. (Cp.9, p.122) 

FESTE – O senhor vai querer me convencer de que 

não me mandaram aqui para buscá-lo? 

SEBASTIÃO – Embora, xô! És um sujeito bobo, 

deixa-me em paz, sai da minha frente! 

FESTE – O senhor está resistindo bem, lá isso é 

verdade. Não, eu não o conheço, também não fui 
enviado por minha patroa para pedir-lhe que vá visitá-

la; e o seu nome claro que não é Mestre Cesário. E este 

não é o meu nariz. Nada do que é é, e tudo que é não é. 

SEBASTIÃO – Eu estou te pedindo: vai dar asas à tua 

sandice em outro lugar. Tu não me conheces.li (Ato IV, 

Cena I, p.110) 

 

 Texto dramático e narrativa ficcional registram as trocas de identidade. 

Sebastian/Sebastião é confundido e todos pensam ser ele Cesario/César, que de fato é 

Viola/Violeta. De todas as confusões que se dão (dos trechos 32 a 36), a mais emocionante é 

aquela que promove, a partir do trecho 33, o encontro entre Olivia/Olívia e Sebastian/Sebastião.  

Nesse caso, texto-fonte e texto-alvo evidenciam a imensa felicidade que toma conta dos 

dois após o casamento, no caso da peça, ou após a noite que passam juntos, no caso do romance 

(trechos 33 e 34). A reação de Sebastian/Sebastião é a mais surpreendente, pois, mesmo sem 

entender nada, ele se deixa levar pelas atitudes de Oliva/Olívia. Ela tem certeza do que faz, 

acreditando que Cesario/César finalmente cedera aos seus encantos. Casa-se com 



Sebastian/Sebastião (em Shakespeare), ou passam a noite juntos, para mais tarde viverem como 

um casal no apartamento dela (em Verissimo). Os resultados que sucedem ao encontro de amor 

dos dois refletem, em cada autor, os costumes da época. No século XVI, uma relação a dois, para 

ser reconhecida socialmente, previa casamento, enquanto nos tempos contemporâneos do século 

XXI, morar junto já resolve a questão, surgindo o conceito de “união estável”. 

 

Trecho 32 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Naquele princípio de noite, Antônio e Sebastião 

chegaram ao edifício do Champs de Mars no momento 

em que Malvolio saía para ir esperar Maria no seu 

apartamento. Se surpreenderam com a agressividade 

de Malvolio, que perguntou a Sebastião o que ele 

estava fazendo lá outra vez, e os proibiu de entrar no 

edifício. Olívia estava em casa, sim, mas não os 

receberia. Preparava-se para uma grande ocasião, 

ainda não escolhera o preto que usaria naquela noite 

especial. Malvolio afastou-se bruscamente, deixando 

Antônio e Sebastião parados na frente da porta, pela 
qual minutos depois saiu Maria, tão apressada que 

deixou a porta aberta sem notar. Antônio e Sebastião 

entraram no edifício e entraram no apartamento, pois 

na sua agitação Maria deixara a porta aberta também. 

Vocês não estariam agitados e distraídos, a caminho de 

perder uma virgindade de 50 anos?  (Cp.9, p. 123) 

SIR ANDREW – Ora, sir, não é que eu o encontro de 

novo? Pois toma esta! 

[Bate em Sebastião.] 

SEBASTIÃO – Mas toma aqui, e aqui, e aqui!  

[Bate em Sir Andrew.] 

Estão todos loucos? 

SIR TOBY – Pare, sir, ou jogo sua adaga em cima do 

telhado. 

FESTE – Vou relatar isto a minha patroa agora 

mesmo, e eu é que não ia querer estar na pele de vocês. 

Mesmo porque os casacos dos senhores são coisa 
barata. 

[...] 

OLÍVIA – Pára, Toby! Por tua própria vida, eu te 

ordeno: pára!lii (Ato IV, Cena I, p.110-111) 

 

 

Trecho 33 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Olívia estava no quarto, não havia mais ninguém no 

apartamento. Os dois caminhavam pé ante pé pelos 

salões, quando ouviram o som de uma campainha. 

Esconderam-se, correndo cada um para um lado, 

quando Olívia saiu do quarto de calcinha e sutiã 

pretos, e foi atender o interfone na cozinha. Era o 

motorista de Orsino que viera buscá-la para o jantar. 

Ela disse que ainda demoraria uns dez minutos e na 

volta para o quarto deu com Sebastião, que tentava 

mudar de esconderijo. “César!”, gritou Olívia. E em 

seguida sua surpresa se transformou em alegria. Ela o 
abraçou e beijou na boca, e o puxou para o quarto 

dizendo “Vem, vem”, sem nem querer saber como ele 

entrara ali, sem duvidar que César invadira seu 

apartamento para possuí-la. Olívia fechou a porta do 

quarto. (Cp.9, p.126) 

OLÍVIA – [...] Eu te peço, meu nobre amigo, deixa 

que tua bela sabedoria, e não tua indignação prevaleça 

nesse caso de execução bárbara e injusta contra o teu 

sossego. Vem comigo para minha casa, e lá tu vais 

ficar sabendo das tantas e tantas arapucas infrutíferas 

que esse rufião já aprontou e teve de remendar. Quem 

sabe não vais poder até mesmo achar graça nisto que te 

aconteceu. Não tens escolha: deves vir comigo. Não te 

negues. Amaldiçoa, por mim, a alma dele. Ele assustou 

meu coração, este pobre coração meu que bate no teu 

peito. 
SEBASTIÃO – Que gosto é este que sinto na boca? 

Para que lado correm os rios, se não para o mar? Ou 

estou louco, ou estou sonhando. Que a fantasia deixe 

dormentes os meus sentidos, mergulhados fundo nas 

águas do esquecimento. Se isto é sonhar, deixem-me 

dormir para todo o sempre! 

OLÍVIA – Nada disso. Vamos, eu te peço. Seria teu 

desejo que tu faças? 

SEBASTIÃO – Madame, não desejo outra coisa. 

OLÍVIA – Ah, se tu assim o dizes, assim será.liii (Ato 

IV, Cena I, p.112) 



 

 

Trecho 34 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

[...] quando a porta do quarto se abriu e apareceu o 

Sebastião, com o cabelo em desalinho e a expressão de 

quem ganhou na loteria sem ter jogado, alguém 

bestificado por uma fortuna inexplicável. “César!”, 
exclamou Festinha, enquanto Malvolio emitia um 

gemido e quase escorregava para o chão. Atrás de 

Sebastião apareceu Olívia fechando seu vestido preto 

atrás e abanando para todos na sala, antes de sair 

apressadamente pela porta da frente, voltar para 

perguntar “Malvolio, que fim levou a Maria?” e sair 

outra vez sem ouvir a resposta do mordomo, que foi 

outro gemido. (Cp.9, p.129) 

SEBASTIÃO – Aqui; o ar; lá, o sol, glorioso. Esta 

pérola ela me deu, pérola que eu sinto e enxergo e, 

embora seja deslumbramento o que assim me envolve 

e aconchega, também não é loucura. Mas, então, onde 
está Antônio? Não o encontrei no Elefante, mas ele 

esteve lá, pois me disseram que ele percorreu a cidade 

procurando por mim. O conselho dele agora bem me 

pode valer ouro. Embora minha alma questione isto 

tudo, de comum acordo com o meu bom senso, como 

um provável equívoco, mas não loucura, ainda assim 

este incidente e esta maré de boa sorte excedem em tão 

grande medida toda e qualquer instância precedente, 

toda e qualquer argumentação razoável, que estou 

pronto a não acreditar no que vêem os meus olhos, e 

pronto a duvidar da razão que me vem persuadir de 
que não há outra conclusão: ou estou louco, ou a dama 

é louca. Mas, se assim fosse, ela não estaria 

comandando a casa, dando ordens aos criados, 

conduzindo os negócios de maneira tão estável, 

discreta, serena como estou percebendo que ela o faz. 

Tem alguma coisa nisso tudo que é enganadora. Mas, 

eis que vem chegando a dama.liv (Ato IV, Cena III, 

p.119-120) 

 

  

Depois de ter empurrado, indiretamente, Olivia/Olívia para os braços de 

Sebastian/Sebastião, Orsino resolve finalmente se declarar. Acontece que, além de desconfiar que 

suas esperanças em relação a ela eram falsas, ele chega tarde demais. Shakespeare tratou de casá-

la com Sebastian, enquanto Verissimo tratou de fazê-la levar Sebastião ao seu quarto para que ele 

a possuísse, como de fato Olívia deseja que aconteça. Os meios, sutilmente variantes, levam a um 

mesmo fim e a declaração de Orsino não é bem vinda. Em Twelfth Night Olivia faz sua recusa de 

certo modo grosseira, enquanto em A Décima Segunda Noite Olívia apenas ignora: 

 

Trecho 35 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Eu já estava a postos no meu poleiro improvisado 
quando Olívia chegou com Arroto. Pude ver a 

decepção no rosto de Orsino, que em seguida 

recuperou a elegância e disse que claro, Arroto poderia 

jantar com eles, seria um prazer, comida é que não 

faltava. Orsino disse que gostariam de saber que o 

jantar seria todo com comida brasileira e Arroto, que 

uma vez ameaçara surrar o primeiro brasileiro em 

Paris que lhe dissesse que morria de saudade de 

Entram Olívia e Serviçais 
DUQUE – Aí vem a Condessa. Agora temos o Paraíso 

caminhando sobre a Terra [...]  

OLÍVIA – O que deseja, milorde, fora aquilo que o 

senhor não pode ter, mas sim coisa em que Olívia 

possa parecer-lhe de serventia? Cesário, você não está 

cumprindo com sua promessa para comigo. 

VIOLA – Madame... 

[...] 



feijoada, fez uma cara de nojo. Durante os drinques 

antes do jantar, caipirinha, que Arroto odiava, Orsino 

anunciou que não era homem de esconder seus 

sentimentos. Convidara Olívia para aquele jantar com 

a intenção de proclamar sua profunda admiração por 

ela, e aproveitaria a presença de Arroto, que com a 

morte do irmão de Olívia devia ser o seu parente mais 

próximo, para ir até mais longe e pedir sua mão em... 

Foi nesse momento que Martine veio da cozinha e 

avisou que havia três homens na portaria querendo 

entrar. Um dizia que seu nome era Fest e que trazia seu 
violão. Orsino hesitou, mas Olívia pediu que ele os 

deixasse subir. Festinha era sempre divertido. Quando 

os três entraram na sala, Olívia, Orsino e Arroto 

exclamaram “César!” em uníssono ao enxergarem 

Sebastião. E os vinte minutos que se seguiram não 

foram suficientes para esclarecer a confusão. (Cp.10, 

p.131-132) 

OLÍVIA – Se isso for algo daquela velha ladainha, 

milorde, soará indecente e inconveniente aos meus 

ouvidos, como uivo de um cão depois de boa música. 

[...] 

DUQUE – Constante para com sua perversidade? 

Dama de práticas bárbaras, em cujos altares ingratos e 

inauspiciosos minha alma pronunciou suas oferendas 

de maior fé, nunca antes apresentadas para devoção. O 

que devo fazer? 

OLÍVIA – Tudo que for de seu agrado, milorde, e que 

se adapte à sua pessoa? [...]  
Aonde vai Cesário? 

VIOLA – Vou com ele, a quem amo mais que estes 

meus olhos, mais que minha própria vida e, mal 

comparando, mais até do que jamais poderei amar a 

uma esposa. Se falo inverdades, os céus são 

testemunha e hão de me punir com a morte, por haver 

brincado com o amor.lv (Ato V, Cena I, p.125-127) 

 

  

Os trechos 36, 37 e 38 marcam os encontros e reencontros existentes, mais uma vez, nas 

duas obras. Olivia/Olívia e Sebastian/Sebastião se revêem. O gêmeo se encontra com Orsino e 

sua irmã pode, finalmente, revelar-se uma moça e não mais um rapaz. Um pouco mais de 

confusão se segue quando Orsino acha que Sebastian/Sebastião é Cesario/César e, em seguida, ao 

descobrir que seu fiel amigo, na verdade, é uma linda moça que o ama. Como em Shakespeare, 

Orsino sente-se traído, recua, mas logo cede aos encantos da moça, que já o encantava no papel 

de rapaz. Confusões desfeitas, identidades reveladas, irmãos voltando ao convívio e amores que 

de impossíveis tornam-se possíveis. Tudo isso perto dos finais felizes, quando os fatos vão-se 

organizando no texto-fonte e no texto-alvo:  

 

Trecho 36 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Antônio se apresentou, disse que só estava ali para dar 

um abraço em Olívia pela morte do seu irmão, seu 

amigo, e apresentou seu novo amigo Sebastião. Como, 

Sebastião? protestou Orsino. Este é o César. Olívia 

começou a perguntar “Era com você que eu...”, mas se 

deu conta do que iria dizer e parou antes de completar 

a frase, “... estava na minha cama, não faz meia hora?”. 

Arroto disse: “Se este não é o César, é o seu irmão 
gêmeo.” Sebastião disse que seu nome era mesmo 

Sebastião e que não tinha um irmão gêmeo. Tinha uma 

irmã gêmea, que se perdera dele no aeroporto. “Se 

você não tem um irmão gêmeo”, disse Olívia, “então 

anda alguém muito parecido com você por aí...”, e 

outra vez interrompeu a frase, antes de dizer 

“arrebatando corações”. “Deixa, eu ver se entendi...”, 

SEBASTIÃO – [...] É um olhar estranho, esse com 

que você me olha. Posso ver que de algum modo eu a 

ofendi. Perdoe-me, minha querida, nem que seja pelos 

votos com que nos unimos há tão pouco tempo. 

DUQUE – Um rosto, uma voz, um trajo, e duas 

pessoas! Como se fosse imagem natural duplicada, 

sendo que é e, ao mesmo tempo, não é! 

SEBASTIÃO – Antônio! Ah, meu caro Antônio, não 
podes imaginar como as horas me torturaram, me 

supliciaram desde que me perdi de ti! 

ANTÔNIO – Você é Sebastião? [...] 

Como é que o senhor operou essa divisão de si 

mesmo? Uma maçã partida ao meio não é mais gêmea 

que essas duas criaturas. Qual dos dois é Sebastião?  

[...] 



começou a dizer Orsino. Enquanto isto, da cozinha, 

Tanira telefonava para Violeta e perguntava: “Violeta, 

você está aqui, fantasiada de César?” “Claro que não”, 

respondeu Violeta. “Então venha”, disse Tanira, 

“porque seu irmão está aqui” [...] na sala continuava a 

tentativa de se esclarecer a confusão e definir quem era 

quem, com Sebastião obrigado a contar toda a 

biografia, dele e da irmã, incluindo o pai francês que 

os abandonara (Cp.10, p.132- 135) 

SEBASTIÃO – É eu, aqui na minha frente? Eu nunca 

tive um irmão. Também não pode ser minha natureza 

tenha o divino atributo da onipresença. Tive uma irmã, 

isso sim, devorada que foi por ondas cegas e repuxos 

do mar. Por caridade, qual o seu parentesco comigo? É 

patrício meu? De qual sobrenome? De que pais você é 

filho?lvi (Ato V, Cena I, p.131-132) 

 

 

 

Trecho 37 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

A confusão não tinha acabado. A Violeta apareceu, e 

quem aproveitou para entrar junto com ela no edifício 

e subir com ela, espremidos, no elevador, foi o 

Valentino. Quando a Tanira abriu a porta os dois 

entraram, Valentino na frente, Violeta correu para 

abraçar o irmão. Valentino apontou para Sebastião e 

gritou: “Esse homem é um impostor. Não é um 

homem, é uma mulher!” Olívia deu uma gargalhada. 

Orsino perguntou “O que é isso?” E apontando para 

Violeta: “Quem é essa?” Sebastião: “Esta é Violeta, 

minha irmã gêmea.” Arroto: “Se você não é o César, 

então onde está o César?” “Aqui”, disse Violeta. 
Orsino deu um grito. Orsino olhava apalermado para 

Violeta. “Você é o César?!” Eu gritava “Posso explicar 

tudo! Posso explicar tudo!”, mas ninguém me ouvia. 

“César não existe!”, gritou Tanira. E Valentino agora 

apontava para Violeta e gritava histericamente: “Ela 

enganou todo mundo. Ela enganou todo mundo!”, até a 

Martine sair correndo de dentro da cozinha e derrubá-

lo com uma voadora, o que acalmou todo mundo. 

“Vamos recapitular...”, disse Orsino. Olívia 

aproximou-se de Sebastião e perguntou, num 

cochicho: “Era você, agora há pouco na minha cama?” 
Sebastião fez que sim com a cabeça, e os dois deram-

se as mãos. Orsino segurou Violeta pelos braços e 

disse: “Meu amigo, meu confidente... Você me 

enganou o tempo todo”. “Desculpe”, disse Violeta, 

com cara de choro, baixando os olhos, o que fez com 

que Martine se preparasse para derrubar Orsino 

também. Arroto propôs que fossem todos para um 

restaurante, tentar desvendar aquele novelo [...] Orsino 

continuava segurando Violeta pelos braços. Sua 

expressão mudara. De onde eu estava, podia ver a nova 

paixão de Orsino subindo para seu rosto como um 

rubor. Ele nunca reconheceria isto, mas já estava meio 
apaixonado por César. Agora que César se revelara, 

além de um bom amigo, uma bela mulher, sua paixão 

seria completa. Olívia e Sebastião já estavam 

abraçados. (Cp.10, p.137-138) 

DUQUE – Ah, cobra fingida! Em que estarás 

transformado quando o tempo houver tingido de 

grisalho a tua cabeça? Ou então a tua astúcia vai se 

desenvolver tão rápido que um dia a tua própria 

rasteira acaba causando tua queda. Passar bem, e fica 

com ela, mas dirige teus passos para onde tu e eu daqui 

em diante nunca mais nos encontremos.lvii (Ato V, 

Cena I, p. 129) 

 

SEBASTIÃO – Espírito com certeza eu sou, mas não 

naquela dimensão que se reveste de um corpo desde o 

ventre materno. Fosse você uma mulher, já que todo o 
resto está de acordo, eu derramaria minhas lágrimas 

sobre o seu rosto e diria: “Três vezes bem-vinda, 

minha afogada Viola”. 

[...] 

VIOLA – Se nada mais impede nossa alegria, a não 

ser essa roupa masculina usurpada, não me abrace até 

que todas as circunstâncias de local, data e destino 

estejam coerentes e mostrem que sou Viola. E, para 

confirmar que sou Viola, apresentarei você a um 

capitão desta cidade, pois é com ele que está o meu 

vestido de luto; pois foi ele que gentilmente me salvou, 
para que assim pudesse eu servir a este nobre conde. 

Todas as ocorrências de meu destino desde então têm 

se dado entre essa dama e este lorde. 

SEBASTIÃO – [Dirigindo-se a Olívia:] Então 

aconteceu, Lady Olívia, que você estava equivocada. 

Mas a Natureza neste caso jogou a seu favor. Você 

queria contratar matrimônio com uma donzela. E 

posso dizer, por minha vida, que você não foi 

enganada: está noiva de um homem virgem. 

DUQUE – Não se espante, ele é de sangue nobre 

legítimo. Se isso tudo é fato, como de fato parece que 

temos dois, espelhados um no outro, então eu tive 
parte nesse naufrágio feliz. [Dirigindo-se a Viola:] 

Meu rapaz, tu me disseste mais de mil vezes que 

jamais poderia amar uma mulher tanto quanto amas a 

mim [...] 

Dá-me tua mão, e deixa-me olhar-te em teu vestido de 

luto.
lviii

 (Ato V, Cena I, p.132-134) 

  



 Um momento de grande revelação ganha nova roupagem em Verissimo. Trata-se da 

identidade do pai dos gêmeos. Em Twelfth Night essa revelação se dá para que os irmãos de fato 

se reconheçam e acreditem que sobreviveram ao naufrágio, como um atestado de comprovação. 

Em A Décima Segunda Noite o naufrágio não acontece. Violeta não sabe o paradeiro de 

Sebastião, mas sabe que o deixou vivo no aeroporto. A revelação da identidade paterna ganha 

proporções maiores, pois não acontece para que os dois se reconheçam como filhos do mesmo 

pai, e sim para que o pai, a quem foram procurar, se revele para eles. 

 

Trecho 38 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Sim, Martine na verdade se chamava Frédéric e era o 

ex-jogador de rúgbi que seduzira a mãe de Sebastião e 

Violeta no Brasil e desaparecera depois do nascimento 

dos gêmeos. A cena do reconhecimento entre os três 

foi emocionante, e Martine nos contou suas aventuras 
no Brasil, a passagem pela Bahia, a volta para a França 

e a sua decisão de se vestir de mulher para ser obrigada 

a se autodepilar e assim exorcizar sua culpa por 

abandonar os filhos. Se tornara uma especialista em 

depilação e descobrira a nova profissão que a levara a 

reencontrar Sebastião e Violeta. Martine estava ao lado 

de Violeta com um belo vestido cor-de-rosa, como pai 

e mãe, quando ela e Orsino se casaram, ou coisa 

parecida, no Illyria, onde Violeta fez questão que eu 

fosse incluído na decoração primaveril do altar 

improvisado. Todos os cabeleireiros choraram durante 
a cerimônia conduzida pela Negra e confesso que eu 

também. (Cp.11, p.143-144) 

VIOLA – Sou de Messalina. Sebastião era meu pai 

[...]  

Meu pai tinha um sinal, logo acima da sobrancelha [...]  

E ele faleceu no dia em que Viola completava treze 

anos de vida. 
SEBASTIÃO – Ah, essa lembrança está bem viva em 

minha alma! Realmente, ele concluiu sua história 

terrena no mesmo dia em que minha irmã fez treze 

anos.lix (Ato V, Cena I, p.132-133) 

 

OLÍVIA – [...] Milorde, se lhe aprouver, 

considerando-se essas coisas todas em seus detalhes, o 

senhor pode aprovar-me no papel de cunhada, uma vez 

que já me aprovara como esposa, e podemos um dia 

coroar essa nossa aliança, se lhe aprouver, aqui em 

minha casa, e as despesas correm por minha conta. 
DUQUE – Madame, sinto-me tremendamente 

inclinado a acolher sua oferta. [Dirigindo-se a Viola:] 

O seu amo não mais precisará de seus serviços. E, pelo 

trabalho prestado, tão contrário às aptidões de seu 

sexo, tão abaixo de sua criação nobre e delicada, e 

dado que você me chamou de mestre por tanto tempo, 

eis aqui a minha mão: a partir de agora, você é dona de 

seu mestre, senhora de seu senhor [...]  

quando a hora mais auspiciosa aparecer, realiza-se a 

combinação solene de nossas almas cristãs. Nesse 

meio tempo, doce irmã, não partiremos daqui. Cesário, 

vamos. Sim, eu a chamo assim enquanto você for um 
homem. Mas, quando eu te enxergar de vestido, então 

serás a dona de Orsino, a rainha de seus sonhos.lx (Ato 

V, Cena I, p.139) 

 

 Em último lugar, no posicionamento esperado, o final feliz cheio de casamentos e/ou 

uniões entre os pares amantes. A celebração do amor, que custou o drama e o romance inteiros 

para se efetivar, aparece nas duas obras, mantendo um pouco da lição de moral através das 



personagens que não se comportaram muito bem. Resquícios das peças de moralidade do 

Renascentismo. 

 

Trecho 39 
A Décima Segunda Noite Noite de Reis 

Violeta e Orsino estão na Itália, onde ele tenta comprar 

um título de duque para coroar sua felicidade. 
Sebastião e Olívia estão morando juntos no grande 

apartamento do Champs de Mars, e Malvolio e Maria 

também. Festinha estava com razão, Malvolio sabia 

mais sobre a vida do irmão de Oliva e tinha mais 

controle sobre sua herança do que se pensava, por isso 

Olívia nunca o dispensara. Ele ajudara o patrão 

financeiramente no fim da vida, inclusive com o que 

roubara dele o tempo todo. Antônio não encontrara o 

que procurava no apartamento de Olívia, o que viera 

buscar em Paris por razões sentimentais, a santa que 

era santo que o irmão de Olívia nunca vendera depois 

de retiradas as pedras. Não a encontrara porque a santa 
que era santo estava no apartamento do Malvolio, que 

a roubara. Maria contou a Malvolio que fora de Arroto 

a idéia da carta falsa da Olívia, e Malvolio cortou sua 

mesada. Arroto teve que voltar para o Brasil. Dizem 

que está morando no interior de Minas, tentando 

aprender a gostar de feijão-tropeiro, seja isso o que for. 

E finalmente tivemos notícias de Lorde Bochecha, que 

foi vendido pelos chineses para a máfia córsica, que 

não o agüentou e o devolveu aos chineses e deve estar 

nesse momento no interior, digamos, de Papua, onde 

se formou uma seita em torno das suas dissertações 
sobre o bridge, que os nativos tomam como 

encantações esotéricas. (Cp.11, p.145-146) 

OLÍVIA – Levem-nos daqui! Quem causou esse 

estrago nos dois? 
SIR ANDREW – Eu lhe ajudo, Sir Toby, porque vão 

nos pôr curativos em nós dois. 

SIR TOBY – Você vai ajudar? Um burro, e um bobo, 

e um patife, um patife de cara fina, um otário? 

OLÍVIA – Que ele vá para a cama, e que alguém dê 

uma olhada em seu ferimento.  

[Saem Feste, Fabiano, Sir Toby e Sir Andrew.] 

Entra Sebastião 

SEBASTIÃO – Eu peço desculpas, madame, por ter 

machucado o seu parente. Mas, ainda que fosse ele 

meu irmão de sangue, eu não teria deixado por menos, 

que era caso de bom senso e segurança [...]lxi (Ato V, 
Cena I, p. 130-131) 

 

FABIANO – Minha boa senhora, ouça o que tenho a 

dizer e não permita que uma briga, nem mesmo uma 

discussão possa advir para macular as circunstâncias 

deste momento que eu pude presenciar, maravilhado. 

Na esperança de evitar tal coisa, venho de livre e 

espontânea vontade confessar: eu mesmo, e Toby, 

preparamos essa armadilha para Malvólio em função 

de ressentimentos nossos contra ele, por algumas 

atitudes suas, demasiado rígidas e ademais descorteses. 
Maria escreveu a carta, a pedido de Sir Toby; como 

recompensa, ele a desposou. Como tudo sucedeu-se 

então, com divertida malícia, é coisa para arrancar 

gargalhadas, e não vingança. É só comparar com 

imparcialidade os danos infligidos a ambos os lados. 

[...] 

MALVÓLIO – Eu me vingarei de vocês, o bando 

todo!  

OLÍVIA – Ele foi maltratado além da conta.lxii (Ato V, 

Cena I, p.138) 

 

É impossível contar uma história, mesmo para historiadores, sem se envolver com ela, 

sem colocar nela sua perspectiva, seu modo de olhar o mundo, sua identidade. A história, 

enxergada sob essa ótica, pode ser vista como tradução, assim como o romance e o cinema 

podem ser possibilidades de reconstrução da história.  

Em seu romance, Verissimo traz Shakespeare para um meio de certa forma elitizado, já 

que o Brasil não é dos países em que o hábito da leitura existe em grande escala. No entanto, o 



dessacraliza, quando o traz em formato de livro vendido em pontos populares como bancas de 

jornal. A platéia de Shakespeare transforma-se em personagem na sua obra. Seu romance é 

pequeno e o uso do humor quebra a sacralização, a aura. Contudo, através da atualização, o autor 

brasileiro demonstra a importância e o respeito pela anterioridade.  

A ficção característica do romance não parte do nada, mas das experiências vividas direta 

ou indiretamente pelo autor. A releitura e a refração, operadas por Verissimo na condição de 

autor/tradutor, inserem seu lugar de fala, mesclando seus papéis de tradutor e romancista. 

No site da Editora Objetiva, o autor afirma ter tomado liberdades para realizar seu 

trabalho, ao criar novos personagens e modificar algumas situações, mas esclarece que manteve 

presentes os traços da comédia shakespeareana. E ressalta: “Os finais, tanto de Shakespeare 

quanto o meu, são felizes para a maioria dos personagens, principalmente para os namorados.”
48

 

Dentre outras razões, além daquelas já expressas aqui, Luis Fernando Verissimo escolheu 

trabalhar com Twelfth Night por conta da troca de sexos ou „travestimentos‟ - como chama -, 

acreditando ser um bom exemplo de eventos constantes nas comédias do dramaturgo.  

Dentro dos comentários da Editora sobre o romance, são usadas várias nomenclaturas 

para definir a tarefa do escritor gaúcho. Porém, em um desses momentos e apesar de serem um 

tanto incoerentes ao se referirem à fidelidade e originalidade, os comentários acabam assumindo, 

indiretamente, que se trata de uma tradução: “[...] seja na imaginária Illyria de Shakespeare, ou na 

França de Paris, Noite de Reis (que Verissimo preferiu chamar de A Décima Segunda Noite, 

tradução mais fiel do inglês original, Twelfth Night) continua um clássico atualíssimo.” 

Umberto Eco
49

 afirmou que a obra é aberta (1962), permitindo interpretações variadas e, 

acrescentamos, através do filtro da coerência e do respeito, pode-se contribuir para a propagação 

das obras e sua conseqüente sobrevivência. Sob esta perspectiva, dentro das múltiplas 

possibilidades de interpretação que as obras de arte permitem, vemos que a Editora Objetiva ao 

criar a Coleção Devorando Shakespeare, e tendo convidado Luis Fernando Verissimo para 

escrever um dos volumes, contribuiu junto com o autor para a expansão e a sobrevivência da 

comédia shakespereana The Twelfth Night; or, What you will através da sua tradução atualizada. 

                                                
48 Ibidem 32. 
49 ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1962. 



CAPÍTULO III 

 

As árvores, os galhos, as flores e os frutos 

 

3.1 ANÁLISE TIPOLÓGICA 

 

Transposition to another medium, or even moving within the same one, always 
means change or, in the language of the new media, „reformatting‟ […] As 

creative and interpretative transposition of a recognizable other work or works, 

adaptation is a kind of extended palimpsest and, at the same time, often a 
transcoding into a different set of conventions.

50
 (HUTCHEON, 2006 p.16, 33-

34) 

 

Este terceiro e último capítulo tratará da questão da não existência, aparente ou real, de 

uma classificação para a mudança de gênero literário no processo tradutório, até onde nos tenha 

sido possível pesquisar. Para tal, traremos abordagens distintas, embora relacionadas ao viés da 

tradução. Faremos uma análise de cada abordagem interpretando-as, separadamente, numa 

tentativa de avaliar a possibilidade de encontrar resposta para nossa questão. O objetivo é 

classificar a obra A Décima Segunda Noite sob a perspectiva de uma ou até mais de uma delas. 

Para tanto, não será descartada a opção de encaixar o texto traduzido, quando possível, no entre-

lugar das abordagens, ou mesmo de expandir conceitos, para alcançar a meta final. As 

abordagens em questão serão dos seguintes estudiosos: 

 

a) Roman Jakobson, expressa em Apectos Linguísticos da Tradução; 

b) Gérard Genette, expressa em Palimpsests; 

c) Linda Hutcheon, expresssa em A Theory of Adaptation. 

 

Levaremos em conta, ainda, considerações feitas de Rosemary Arrojo e Robert Stam. 

Dentro das reflexões apresentadas até aqui, ficou definido que, ao falarmos de versão, 

reescrita, atualização, refração, recriação e adaptação, estamos tratando de tradução. Através da 

                                                
50 Minha tradução: Transposição para outro meio, ou mesmo o movimento no interior do mesmo, sempre significa 

mudança, ou, na linguagem dos novos meios de comunicação, "reformatação" [...] Como transposição criativa e 

interpretativa de uma obra reconhecível ou outras obras, a adaptação é uma espécie de palimpsesto estendido e, ao 

mesmo tempo, muitas vezes uma transcodificação para um conjunto de diferentes convenções. 



análise desenvolvida no capítulo anterior, demonstramos que o trabalho de Verissimo, ao 

atualizar o texto shakespeareano, configurou-se em uma tradução em que o texto dramático foi 

recriado como narrativa ficcional, adaptado, portanto, de um gênero literário para o outro.  

Sabemos, ainda, que o texto-fonte utilizado pelo autor gaúcho foi uma versão em inglês 

da obra de Shakespeare, concluindo-se que, conseqüentemente, „a princípio‟, o trabalho 

configurou-se em uma tradução interlingual. Contudo, permaneceram em aberto as questões da 

mudança de gênero e o tipo de tradução que configuraria no âmbito dos estudos da tradução. 

Comecemos, então, nossa investigação em busca de uma resposta para essa questão. 

 

3.1.1 Roman Jakobson 

 

Em um breve capítulo de seu trabalho intitulado Lingüística e Comunicação (2005), o 

lingüista russo Roman Jakobson discorda de conceitos lingüísticos ligados à tradução (e.g. 

equivalência, fidelidade) e dá novo rumo aos estudos tradutórios, ao sugerir três modos de 

classificação para os trabalhos de tradução. Antes desta obra de Jakobson, a tradução estava 

fortemente vinculada à Lingüística, sendo todo o trabalho de tradução considerado um objeto 

resultante da transferência e reprodução de significados estáveis de uma língua para outra, que 

supostamente protegiam o significado do original, ao tempo em que era inferior ao mesmo 

(ARROJO, 2003).  

Em Aspectos Lingüísticos da Tradução, Jakobson dá, oficialmente, início à busca por 

uma independência dos estudos tradutórios em relação à Lingüística, ampliando o olhar sobre a 

atividade de traduzir, demonstrando suas possibilidades diversas e, portanto, mais abrangentes. 

Desde a nomenclatura utilizada até a explanação dada aos diferentes modos de tradução 

existentes, Jakobson expande o olhar sobre o significado de traduzir. Ele nos fala que o 

significado das palavras se define como fatos lingüístico e semiótico que dependem de um 

código verbal para que possamos, verdadeiramente, compreender do que elas tratam. “Para o 

lingüista como para o usuário comum das palavras, o significado de um signo lingüístico não é 

mais que sua tradução por um outro signo que lhe pode ser substituído” (JAKOBSON, 2005 

p.64). Para que esta compreensão se tornasse possível, ele desenvolveu três modos de 

interpretação de um signo verbal, considerando-os como três espécies de tradução, deixando 

claro que deveriam ser diferentemente classificadas. A primeira delas foi: 



a) A tradução intralingual ou reformulação que “consiste na interpretação dos signos 

verbais por meio de outros signos da mesma língua” (JAKOBSON, 2005 p.64).  

 

Assim categorizada, a tradução de uma palavra se dá através da utilização de outra 

palavra que deve ser, segundo Jakobson, mais ou menos sinônima ou construída através da 

utilização do recurso do circunlóquio (i.e. abordando um assunto indiretamente; fazendo uso da 

perífrase, do rodeio). 
51

 

Jakobson deixa claro que o fato de duas palavras serem sinônimas não necessariamente as 

torna equivalentes por completo. Acrescenta que uma unidade de código, isto é, uma palavra só 

pode ser entendida na sua totalidade por uma mensagem que se refira à mesma. 

 À segunda espécie, na sua classificação, o lingüista dedica maior espaço, talvez por ser 

ela considerada, tradicionalmente, como tradução. Ao defini-la, entretanto, Jakobson transgride 

conceitos lingüísticos relacionados à tradução como, por exemplo, a noção de equivalência. A 

equivalência deixa de ser percebida como condição de existência para um trabalho de tradução e 

passa a ser incluído, no processo tradutório, o ato de interpretação: 

 

b) A tradução interlingual ou tradução propriamente dita que “consiste na interpretação 

dos signos verbais por meio de alguma outra língua” (JAKOBSON, 2005 p.65).  

 

Aqui, Jakobson, mais uma vez, descarta a total equivalência. O mais recorrente é que as 

mensagens, mais uma vez, venham a funcionar adequadamente para interpretar unidades de 

códigos ou mensagens em outra língua. 

Segundo o lingüista, o tradutor recodifica e substitui as mensagens em uma língua não 

por unidades de código separadas, mas por outras mensagens na língua para qual está traduzindo.  

Por fim a sua última espécie de tradução:  

 

c) A tradução intersemiótica ou transmutação “consiste na interpretação dos signos 

verbais por meio de sistemas de signos não-verbais” (JAKOBSON, 2005 p.65). 

  

                                                
51 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini dicionário da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1989. p. 116. 



Sob o rótulo de transposição, esta categoria implica uma tradução “de um sistema de 

signos para outro, por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura” 

(JAKOBSON, 2005 p. 72). 

Denominada tradução intersemiótica no trabalho de Jakobson, foi principalmente esta 

última categoria que se destacou – desde a época da publicação do seu trabalho – sendo 

posteriormente considerada e fortemente incorporada aos estudos da tradução, abrindo as portas 

para expandir amplamente a área dos estudos da tradução.
52

 

Jakobson não acredita na total impossibilidade da tradução, mas sim que qualquer signo 

pode ser traduzido em outro signo em que ele se apresente mais desenvolvido e exato. Ele não 

descarta a possibilidade de surgirem problemas no ato tradutório. Contudo, para ele, tradução é 

interpretação e, assim sendo, mesmo havendo uma deficiência, “toda experiência cognitiva pode 

ser traduzida e classificada em qualquer língua existente” (JAKOBSON, 2005 p.67) seja por 

meio de empréstimos, de léxicos, calcos, neologismos, transferências semânticas ou 

circunlóquios.  

 

Em sua função cognitiva, a linguagem depende muito pouco do sistema 

gramatical, porque a definição de nossa experiência está numa relação 
complementar com as operações metalingüísticas – o nível cognitivo da 

linguagem não só admite mas exige a interpretação por meio de outros códigos, 

a recodificação, isto é, a tradução. A hipótese dados cognitivos inefáveis ou 

intraduzíveis seria uma contradição nos têrmos. (JAKOBSON, 2005 p.70) 

 

Mesmo a poesia, considerada pelo poeta norte-americano Robert Frost como intraduzível, 

pode ser traduzida através do recurso da transposição criativa,
53

 que, por sua vez, pode se dar por 

meio da transposição intralingual (de uma forma poética para outra), da transposição interlingual, 

ou da transposição inter-semiótica. Mesmo que não tendo sido afirmado diretamente pelo 

lingüista – afinal, seu trabalho já trazia revolução suficiente para ser assimilada pela academia na 

época –, com a evolução atingida na contemporaneidade pelos estudos da tradução foi possível 

entender, ao aplicarmos as considerações feitas por Jakobson, que transposição criativa nada 

mais é do que um sinônimo de tradução. Traduzir é interpretar, assim como o interpretar resulta 

                                                
52 Julio Plaza em trabalho posterior intitulado Tradução Intersemiótica (1987) atrelou esta categoria aos estudos 

semióticos de Charles Sanders Peirce e subcategorizou a tradução intersemiótica em icônica, indicial e simbólica. 
53 Sob o título de transcriação, a transposição criativa foi posteriormente trabalhada na prática e expandida 

conceitualmente por Haroldo de Campos. In: ___ CARVALHAL, Tania Franco; REBELLO, Lúcia Sá; FERREIRA, 

Eliane Fernanda Cunha (Org.). Transcriações: teoria e práticas.  Porto Alegre: Evangraf, 2004. 

 



em tradução, que por sua vez é ainda uma reformulação dentro de uma mesma linguagem, ou 

uma transmutação entre meios que, finalmente, resultam em uma transposição (criativa).  

Transposição é um substantivo feminino que se define como “ato ou efeito de transpor” 

(FERREIRA, 1989 p.506), e transpor é um verbo transitivo que pode significar: “1. Pôr (algo) 

em lugar diverso daquele onde estava ou devia estar, 2. Inverter a ordem de, 3. Ultrapassar” 

(FERREIRA, 1989 p.506). Analisando as três definições, vemos que fazem parte do ato 

tradutório, assim como servem também para defini-lo e, portanto, evidenciam que transposição é 

mais um sinônimo para tradução. Alertamos aqui que não se trata da transposição mecânica de 

carga, a que se refere Nida (1975)
54

, mas da transposição „criativa‟ como um deslocamento 

elaborado, gerando mudanças das mais diversas no objeto transportado (e.g. espacial, lingüística, 

geográfica). 

As espécies de tradução/transposição criativa sob a perspectiva de Jakobson, se assim 

interpretadas, respondem ao nosso questionamento no âmbito da mudança de gêneros. 

Acreditávamos, a princípio, que poderíamos interpretar a tradução intersemiótica de modo a 

encaixar nela a mudança de gêneros. Entretanto, mesmo ao ampliarmos nosso olhar para a 

transposição criativa intersemiótica, não foi possível fazê-lo, pois a definição inicial diz que deve 

haver uma mudança do signo verbal para o não-verbal e a seguinte inclui a mudança midiática 

(de um sistema de signos para outro). Verissimo partiu do signo verbal para o verbal, uma vez 

que o texto-fonte não foi a peça teatral encenada, mas o texto dramático. Por conseguinte, não 

houve mudança de sistema de signos.  

Percebemos que, ao abraçarmos as categorias de Jakobson, tendemos a vê-las 

simplificadamente, ou seja, a tradução intralingual como aquela que ocorre dentro de uma 

mesma língua; a tradução interlingual, que se dá de uma língua para outra; e a intersemiótica, 

que acontece da passagem de um meio sígnico a outro. Porém, se notarmos e entendemos que ao 

falar de transposição criativa Jakobson continua a tratar das suas espécies de tradução, podemos, 

então, rever a primeira leitura feita. Aplicando essa sugestão à tradução como „reformulação‟ – a 

primeira espécie de tradução definida pelo lingüista – percebemos como é viável dividi-la em 

                                                
54 Eugene Nida, especialista em tradução da Bíblia, acreditava que a tradução deveria dar-se como em um transporte 

de cargas de um vagão de trem para outro. Assim sendo, os significados de uma língua A eram transportados para 

uma língua B de modo estável e sem alteração qualquer no objeto transportado. O tradutor seria portando o 

encarregado de fazer a transposição do original para a tradução, porém não poderia interferir em seu conteúdo ou 

interpretá-lo.  In: ___ RODRIGUES, Cristina Carneiro. Tradução e Diferença. São Paulo: UNESP, 2000. 
 



duas subcategorias. A primeira subcategoria seria aquela que define a „tradução intralingual‟ 

como a que se dá dentro de uma mesma língua, e a segunda seria a subseqüente definição – que 

se realiza sob forma de exemplo – de „transposição criativa intralingual‟– que se configura na 

mudança de uma forma poética para outra.  

Considerando essa nova leitura poderemos, conseqüentemente, expandir o entendimento 

da última subcategoria, incluindo nela o conceito de „transposição criativa intralingual‟, que se 

dá entre um mesmo meio. Desse modo, o trabalho feito por Luis Fernando Verissimo – que se 

realizou através da transposição do texto fonte de um gênero ou forma literária, para outro 

gênero ou outra forma literária – caberia na categorização de Roman Jakobson, assim como 

muitas outras obras traduzidas, que se encontram sem categoria. São possíveis exemplos desses, 

outros trabalhos de tradução, os remakes de filmes ou novelas, que se baseiam não só no texto 

escrito, mas também no texto visual. Esse é também o caso de uma canção que, na mesma 

língua, é traduzida ao ganhar nova roupagem através, por exemplo, de uma interpretação, arranjo 

e/ou melodia diferentes, quando regravadas por um artista que não aquele que a lançou; um 

ballet que, seguindo o mesmo roteiro e se utilizando da mesma música, por exemplo, origina 

uma nova coreografia; um autor que reescreve uma peça com base no que viu em cena ao invés 

do texto dramático que a originou, dentre tantas outras possibilidades.  

É importante lembrar que não estamos destacando nesta análise o fato do texto-fonte ter 

sido escrito em inglês e gerado um texto-alvo em português, afinal, como já mencionamos, este 

ponto tratado isoladamente configuraria a tradução como sendo interlingual. De qualquer 

maneira, podemos dizer que a tradução feita por Verissimo inclui em sua realização e resultado 

dois processos tradutórios, e, portanto, se classifica sob duas categorias de Jakobson: a tradução 

interlingual e a transposição criativa intralingual.  

 

3.1.2 Gérard Genette 

 

Diferentes áreas do conhecimento têm contribuído direta ou indiretamente com os 

estudos sobre tradução, possibilitando a expansão e o surgimento de diferentes taxonomias. Os 

estudos de Roman Jakobson, por exemplo, direcionaram outros estudos sobre suas categorias, 

como a tradução intersemiótica e a transposição criativa, por parte de Julio Plaza e Haroldo de 

Campos, respectivamente. Gérard Genette, não diferente de tantos outros, baseou-se nos estudos 



de Julia Kristeva (1967) que, por sua vez, tomou como referência o trabalho desenvolvido por 

Mikhail Bakhtin (1929). Desse modo, podemos dizer que o dialogismo fez nascer a 

intertextualidade, que se expandiu na transtextualidade, da qual iremos tratar agora. 

Segundo Genette, a transtextualidade está relacionada aos aspectos da textualidade, mas 

não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma possibilidade de categorização textual. “The various 

forms of transtextuality are indeed aspects of any textuality, but they are also potencially, and to 

varying degrees, textual categories”
55

 (GENETTE, 1997 p.8). Assim sendo, a transtextualidade 

tratará dos diversos modos de relação entre textos existentes “all that sets the text in a 

relationship, whether obvious or concealed, with other texts”
56

 (GENETTE, 1997 p.1), mas não 

necessariamente de traduções (i.e. sob a perspectiva de Genette). O autor definiu cinco tipos de 

transtextualidade (a intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a arquitextualidade 

e a hipertextualidade) e considerou como texto apenas material construído com o signo escrito. 

Foi através da perspectiva de Robert Stam, em Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation 

(2000) que, mais tarde, foi possível aplicar as categorias aos estudos da adaptação. Tendo em 

mente o nosso corpus, vejamos uma breve definição das cinco categorias seguidas do exemplo 

de como aparecem no romance A Décima Segunda Noite: 

 

a) Intertextualidade: relação de co-presença entre dois textos ou entre muitos textos (e.g. 

citação, plágio, alusão).  

Ex: Verissimo cita e alude William Shakespeare (autor e obra) no decorrer de seu 

trabalho, como vimos no capítulo anterior sob o subtítulo O Papagaio Narrador. 

b) Paratextualidade: relação que se dá dentro da totalidade do trabalho literário entre o 

texto propriamente dito ao seu paratexto (e.g. títulos, prefácios, epígrafes, 

ilustrações). 

Ex: O título do texto de Verissimo retoma o título em inglês do texto-fonte, como já 

aludido na introdução deste trabalho. 

c) Metatextualidade: trata-se de um comentário explícito ou silencioso que estabelece 

uma relação crítica entre um texto e outro. 

                                                
55 Minha tradução: As várias formas de transtextualidade são de fato aspectos de qualquer textualidade, mas elas 

também são, potencialmente, e em graus variáveis, categorias textuais. 
56 Minha tradução: tudo o que define o texto em um relacionamento, seja manifestado ou escondido, com outros 

textos. 



Ex: São marcas da metatextualidade em A Décima Segunda Noite as repetidas 

menções feitas explicitamente por Verissimo a autores e seus trabalhos: Shakespeare, 

Gustave Flaubert e Marcel Proust. Além, é claro, da não mencionada escolha, no 

corpo da obra, mas nem por isso menos explícita: o papagaio como narrador – mais 

uma relação com Shakespeare e Flaubert. Tudo isto já visto detalhadamente no 

capítulo dois.  

d) Arquitextualidade: de natureza puramente taxonômica trata-se de uma relação 

silenciosa articulada, normalmente, por uma menção paratextual titular ou subtitular. 

Está ligada à vontade ou relutância, por parte do artista, em caracterizar em seu título 

o texto genericamente. 

Ex: A não utilização do título escolhido pela maioria dos tradutores (i.e. Noite de 

Reis) assinala a operação transformacional realizada pelo autor em sua adaptação, 

marcando assim a menção paratextual titular. 

e) Hipertextualidade: relação entre um texto B, o „hipertexto‟, com um texto „A‟ anterior 

a ele, o „hipotexto‟. O texto „B‟ deriva do texto A e o transforma, modifica, elabora ou 

expande. “What I call hypertext, then, is any text derived from a previous text.”
57

 

(GENETTE, 1997 p.7) 

Ex: Temos que A Décima Segunda Noite é o hipertexto de The Twelfth Night; or, 

What you will, que por sua vez é o hipotexto de onde o outro derivou.  

  

De todas as categorias envolvendo a transtextualidade, Genette nos diz: 

 

One must not view the five types of transtexuality as separate and absolute 
categories without any reciprocal contact or overlapping. On the contrary, their 

relationships to one another are numerous and often crucial.
58

 (GENETTE, 

1997 p. 7) 

 

Não sendo excludentes os tipos de transtextualidade, um trabalho como o de Luis 

Fernando Verissimo, por exemplo, pode englobar - e de fato engloba - as cinco possibilidades. 

Levando em conta essa assertiva, pareceu-nos que, por acontecer de as categorias de Genette 

                                                
57 Minha tradução: O que eu chamo de hipertexto, então, é qualquer texto derivado de um texto anterior.  
58 Minha tradução: Não se deve ver os cinco tipos de transtexualidade como categorias separadas e absolutas, sem 

qualquer contato recíproco ou sobreposição. Pelo contrário, os relacionamentos que têm umas com as outras são 

numerosos e muitas vezes cruciais. 



aparecerem todas em Verissimo, poderíamos, desse modo, classificar o romance sob o guarda-

chuva da transtextualidade. Mas, ao aprofundarmos a investigação, observamos que esta 

definição tornasse-ia ampla demais para defini-lo e terminaria por não fazê-lo no nível de 

especificidade que buscamos. Assim como no caso da tradução interlingual – que só definia o 

trabalho quanto à mudança da língua inglesa para a portuguesa – entendemos que ao menos os 

quatro primeiros tipos não dariam conta da mudança maior realizada pelo autor: a transposição 

de gêneros literários.  

No entanto, por se tratar de tipologia mais abrangente que as anteriores e por incluir 

categorias ou subcategorias, a hipertextualidade fez-nos acreditar que essas ramificações trariam 

enfim a resposta. Para atendermos à nossa indagação, considerando agora os desdobramentos da 

„hipertertualidade‟ de Genette, decidimos que, dentre as opções existentes, não iríamos nos ater 

àquelas que apenas caracterizam a maneira de realização ou conteúdo da obra de Verissimo, que, 

por sua vez, definem as escolhas feitas pelo autor. Para tanto, optamos por concentrar nossa 

análise em um dos modos de „hipertextualidade‟ intitulado „transposição‟ e destacar, dentro das 

possibilidades, apenas a derivação que concerne, diretamente, a nossa questão principal, 

permitindo-nos estabelecer uma linha de raciocínio coerente.  

Recapitulando, a „hipertextualidade‟, genericamente falando, foi a tipologia sob a qual 

consideramos classificar o romance escrito por Verissimo, no sentido de categorizá-lo no âmbito 

dos estudos de tradução. No entanto, observando que são muitos os modos de derivação ou 

subcategorias que o „hipertexto‟ pode vir a assumir, percebemos que precisaríamos ser mais 

específicos. Foi então que, sob o rótulo de „transposição‟, encontramos características adequadas 

ao nosso intento. De acordo com Genette, a transposição é a mais importante prática hipertextual 

dada a sua relevância na história e nas conquistas estéticas. Além disso, ele acrescenta, “Its claim 

also comes from the scope and variety of the procedures it calls upon […] Transposition [...] can 

give rise to works of vast dimensions […]”
59

 (GENETTE, 1997 p. 212-213). Os trabalhos que se 

caracterizam como transposição dependem de muitas operações para assim serem considerados. 

Nas transposições, pode ocorrer transformação temática (reversão ideológica), transvocalização 

(mudança da primeira para a terceira pessoa) e transferência espacial. Dentre essas, segundo 

Genette, a primeira é a mais importante, e pode incluir em si as outras duas. Logo, percebemos 

                                                
59 Minha tradução: Seu valor vem também do âmbito e variedade de procedimentos que opera [...]Transposição [...] 

pode fazer surgir obras de enormes dimensões [...] 



características explícitas encontradas em A Décima Segunda Noite, por exemplo, a 

transvocalização e a transferência espacial (de Illyria, para Paris). A transposição pode ainda se 

subdividir em duas categorias fundamentais:  

 

a) puramente formal: esta tende a ser mais frágil, pois seja por acaso ou por uma 

conseqüência ruim e involuntária afeta o sentido do texto, como é o caso da tradução 

ou transposição lingüística.  

b) temática: aqui, se manifesta uma transformação intencional do sentido/significado. 

Trata-se de uma transformação semântica que pode se dar por meio de uma 

transposição diegética ou da diegésis, uma mudança relativa à estória (e.g. geográfica, 

social, histórica) ou pragmática que leva a uma modificação nos eventos ou ações da 

trama. 

 

Na primeira opção, uma expectativa surgiu quando encontramos a tradução como uma 

subcategoria da transposição. Todavia, além das nomenclaturas problemáticas encontradas na 

sua explanação (e.g. frágil), ao definir tradução, Genette a atrela apenas a sua característica 

lingüística, isto é, uma forma de transposição textual de uma língua para outra, ou seja, a 

tradução interlingual de Jakobson.  

Seguindo adiante com nossa investigação, dentre alguns dos exemplos de transposição, 

encontramos a versificação (tornar prosa em verso), a prosificação (tornar verso em prosa), a 

transmetrificação (transpor um poema de uma métrica para outra), a transestilização (reescrita 

estilística de um texto) e a transmodalização. A „transmodalização‟ seria o último tipo de 

transposição dita puramente formal, segundo Genette. Esta daria conta de qualquer alteração que 

caracterizasse o hipotexto, no modo de apresentação. Essas alterações poderiam ser: (a) 

„intermodal‟: envolvendo mudança de um modo para outro; (b) „intramodal‟: envolvendo 

mudanças dentro do funcionamento interno do modo.  

A „transmodalização intermodal‟ poderia ainda se dividir em: „dramatização‟ (mudança 

da narrativa para o drama) ou „narrativização‟, que consiste na mudança do drama para a 

narrativa. A „transmodalização intramodal‟, por sua vez, poderia acontecer por variações dentro 

do modo narrativo ou do modo dramático. As mudanças não seriam consideradas como sendo de 



gênero (e.g. do épico para o romance ou da tragédia para o drama), visto que estas seriam 

transformações temáticas.  

Evidenciamos um problema nesta última colocação: ao diferenciar modo de gênero, 

Genette diz optar pela definição de Platão e Aristóteles “I designate as transmodalization, less 

ambitiously, a transformation bearing on what has been termed, since Plato and Aristoteles, the 

mode of presentation of a work of fiction, which can be narrative or dramatic”
60

 (GENETTE, 

1997 p.277). Entretanto, em sua exemplificação, parece não distinguir adequadamente modo de 

gênero, causando certa confusão, especialmente quanto ao entendimento da „transmodalização‟.  

Sabemos que na antigüidade clássica os gêneros eram três: épico, lírico e dramático e que 

mais tarde ao gênero épico foi adicionado o narrativo. Os gêneros por sua vez se desmembram 

em modalidades textuais (e.g. romance, novela, ode, soneto, tragédia, comédia).
61

 Portanto, 

Genette, ao definir como sendo mudança de gênero o movimento do épico para o romance está, 

na tentativa de distinguir, mesclando as noções de modo e gênero, pois vimos que épico é de fato 

um gênero. Contudo, o romance é um dos modos do gênero narrativo assim como a tragédia é 

um dos modos do gênero dramático, e drama trata-se, por conseguinte, do gênero dramático. A 

ficção também seria um modo do gênero narrativo.  

A partir desta notação e considerando que a „transmodalização intermodal‟ inclui a 

transposição ou transformação a partir das „escolhas‟ do autor ao transpor sua obra seja de uma 

língua para outra, de um lugar para outro, de um meio para outro, entre outros, vimos que 

poderíamos, então, reinterpretar as colocações de Genette, considerando a „transmodalização 

intermodal‟ como mudança entre gêneros e/ou modos textuais. Finalmente, teríamos nossa 

resposta dentro do quadro classificatório de Genette: A Décima Segunda Noite estaria 

classificada, quanto à mudança de gênero textual, como um hipertexto „transmodal‟ do tipo 

„narrativização‟. 

 

3.1.3 Linda Hutcheon 

 

                                                
60 Minha tradução: Eu designo como transmodalização, menos ambiciosamente, uma transformação em relação ao 

que tem sido denominado, desde Platão e Aristóteles, o modo de apresentação de uma obra de ficção que pode ser 

narrativa ou dramática. 
61 LARANJEIRAS, Maria Cristina A. Mello. O ensino da literatura e a problemáticas dos gêneros literários. 

Coimbra:Almedina, 1998. 



Em sua obra intitulada A Theory of Adaptation, mais especificamente no segundo 

capítulo WHAT? (Forms), Linda Hutcheon, teórica e crítica literária canadense, traz sua 

abordagem sob as formas pelas quais a tradução pode se realizar. Contudo, antes de chegar a este 

momento, para que suas categorias sejam estabelecidas, a autora define adaptação sob três 

aspectos (produto, processo de criação e processo de recepção): 

 

First, seen as a formal entity or product, an adaptation is an announced and 

extensive transposition of a particular work or works. This “transcoding can 

involve a shift of medium (a poem to a film) or genre (an epic to a novel), or a 
change of the frame and therefore context: telling the same story from a 

different point of view, for instance […] Transposition can also mean a shift in 

ontology from the real to the fictional, from the historical account or biography 
to a fictionalized narrative or drama. (HUTCHEON, 2006 p.7-8). 

 

Second, as a process of creation, the act of adaptation always involves both (re-
)interpretation and the (re-)creation; this has been called both appropriation 

and salvaging, depending on your perspective. (HUTCHEON, 2006 p.8) 

 

Third, seen from the perspective of its process of reception, adaptation is a form 
of intertextuality.

62
 (HUTCHEON, 2006 p.8) 

 

 

  Ainda que não arrisque definir objetivamente a adaptação como um sinônimo de 

tradução, ou mesmo como um dos modos de realização da tradução, Hutcheon, como veremos, 

acaba por tratar de adaptação sob um viés particular à tradução, chegando a nos permitir 

interpretá-las como sinônimas. Portanto, por ser ela a autora que, dentre os outros teóricos 

estudados, mais expande a definição e classificação da adaptação, aproveitamos para, através de 

citações de sua obra, ratificar nossa assertiva de que, ao falarmos de adaptação, estamos falando 

de tradução. Seguem os exemplos topicalizados: 

 

                                                
62 Minha tradução: Em primeiro lugar, visto como uma entidade formal ou produto, uma adaptação é uma 

transposição anunciada e extensiva de uma determinada obra ou obras. Esta “transcodificação” pode envolver uma 

mudança de meio (um poema para um filme) ou gênero (um épico para uma novela), ou uma mudança na estrutura e, 
por conseguinte, de contexto: contando a mesma história de um ponto de vista diferente, por exemplo, [...] 

Transposição pode também significar uma mudança na ontologia do real ao imaginário, a partir de um relato 

histórico ou uma biografia para uma narrativa ficcional ou drama.   

Em segundo lugar, como um processo de criação, o ato de adaptação sempre envolve tanto a (re-)interpretação 

quanto a (re-)criação, o que tem sido chamado tanto de apropriação quanto de recuperação, a depender da 

perspectiva. 

Em terceiro lugar, visto sob a perspectiva do seu processo de recepção, a adaptação é uma forma de 

intertextualidade. 



1. A relação da adaptação com o texto anterior como definidora da sua existência: 

 

When we call a work an adaptation, we openly announce its overt relationship 

to another work or works [...] This is not to say that adaptations are not also 
autonomous works that can be interpreted and valued  as such;  as many 

theorists have insisted, they obviously are […] This is one reason why an 

adaptation has its own aura 
63

(HUTCHEON, 2006 p.6).  

 

 

2. Sobre o que está além da fidelidade, as intenções por trás do texto de chegada (e.g. forma 

de homenagem e perpetuação de uma obra e seu autor), e seus diferentes modos de 

realização: 

 

Of more interest to me is the fact that the morally loaded discourse of fidelity is 

based on the implied assumption that adapters aim simply to reproduce the 

adapted text […] Adaptation is repetition, but repetition without replication. 

And there are manifestly many different possible intentions behind the act of 
adaptation (HUTCHEON, 2006 p.7) 

 

If the idea of fidelity should not frame any theorizing of adaptation today, what 
should? According to its dictionary meaning, “to adapt” is to adjust, to alter, to 

make suitable. This can be done in any number of ways […] we use the same 

word – adaptation – to refer to the process and the product
64

 (HUTCHEON, 

2006 p.7). 
 

 

3. A multiplicidade no modo de apresentação da adaptação na atualidade (e.g. televisão, 

cinema, romances), e sua existência desde tempos passados:  

 

Adaptations are obviously not new to our time, however; Shakespeare 

transferred his culture‟s stories from page to stage and made them available to a 

                                                
63 Minha tradução: Quando chamamos um trabalho de adaptação, anunciamos abertamente sua relação aberta para 

com outra obra ou obras [...] Isso não quer dizer que as adaptações não sejam elas também obras autônomas que 

podem ser interpretados e valorizados como tal, como muitos teóricos têm insistido, elas obviamente são [...] Esta é 
uma razão segundo a qual a adaptação tem a sua própria aura. 
64 Minha tradução: De maior interesse para mim é o fato de que o discurso moralmente carregado de fidelidade é 

baseado no pressuposto implícito de que adaptadores objetivam simplesmente reproduzir o texto adaptado [...] A 

adaptação é repetição, mas repetição sem réplica. E existem manifestamente diversas intenções possíveis por trás do 

ato de adaptação.  

Se a idéia de fidelidade não deve estruturar qualquer teorização sobre adaptação hoje, o que deve? De acordo com 

seu significado no dicionário, "adaptar" é ajustar, alterar, tornar adequado. Isto pode ser feito de muitas maneiras [...] 

nós usamos a mesma palavra - adaptação - para fazer referência ao processo e ao produto.  



whole new audience. Aeschylus and Racine and Goethe and da Ponte also retold 

familiar stories in new forms.
65

 (HUTCHEON, 2006 p.2).   

 

4. O uso de nomenclaturas inerentes ao ato e processo tradutórios (e.g. transposição e 

apropriação): 

 

In many cases, because adaptations are to a different medium, they are re-
mediations, that is specifically translations in the form of intersemiotic 

transpositions from one sign system […] to another (HUTCHEON, 2006 p.16) 

 

[…] what is involved in adapting can be a process of appropriation, of taking 
possession of another‟s story, and filtering it, in a sense, through one‟s own 

sensibility, interests, and talents. Therefore, adapters are first interpreters and 

then creators.
66

 (HUTCHEON, 2006 p.18) 

 

 

Hutcheon lembra-nos, ainda, da inferiorização dos trabalhos de adaptação por parte da 

crítica, mesmo estando cientes da sua necessidade. Insistimos em colocar essas citações por 

termos considerado pertinente nossa escolha de utilizar, neste trabalho, as categorias que 

observaremos.  

Voltando, então, às formas pelas quais uma tradução pode ser realizada, Hutcheon 

considera que existem muitas maneiras de se realizar uma tradução, e, especialmente, que cada 

maneira possível irá envolver um modo de compromisso/engajamento diferente tanto por parte 

do tradutor quanto do seu público receptor. Em cada um desses modos, por conseguinte, a 

tradução poderá assumir diferentes caminhos, pois, ao disporem de meios de expressão variados, 

eles são dotados de especificidades particulares. Esses modos são: 

 

a)  telling: capta o receptor através da imaginação, simultaneamente controlada –  por 

seleção e direcionamento de palavras – e liberada no texto, em um mundo particular 

(e.g. no romance e seu mundo fictício pode-se entrar na mente das personagens). 

                                                
65 Minha tradução: As adaptações não são obviamente novidade para o nosso tempo, no entanto, Shakespeare 

transferiu as estórias de sua cultura a partir da página para o palco e disponibilizou-as para toda uma nova audiência.  

Ésquilo e Racine e Goethe e da Ponte também recontaram histórias familiares sob novas formas. 
66 Minha tradução: Em muitos casos, porque adaptações se dão para um meio diferente, elas são re-mediações, que 

são especificamente traduções sob a forma de transposição intersemiótica de um sistema de signos [...] para outro. 

O que está envolvido na adaptação pode ser um processo de apropriação, de tomar posse da estória de outrem, e 

filtrá-la, em certo sentido, através de sensibilidade, interesses e talentos próprios. Portanto, os adaptadores são 

primeiro intérpretes e depois criadores. 



Neste modo de compromisso/engajamento, o receptor (leitor) pode interromper sua 

leitura a qualquer momento, reler ou pular partes, segurar e sentir o livro nas mãos, e 

saber o quanto ainda falta ser lido.  

b)  showing: capta o público pela percepção direta do aural e do visual. Linguagem 

verbal, representação visual e gestual, além da música são aspectos deste modo de 

compromisso/engajamento (e.g. peças de teatro e filmes). Aqui, o público tem sua 

atenção capturada por uma história implacável, que o direciona sempre para o 

momento seguinte de cada acontecimento, o que Hutcheon chama de “forward-

driving story”. 

c) Participatory or Interacting: faz o usuário envolver-se física e sinestesicamente na 

estória, seja sob forma de jogo de computador, ou RPG (role-playing game), ou de 

um quebra-cabeça, por exemplo. Este modo de compromisso/engajamento traz 

imersão imediata, requerendo que o usuário seja ativo, interaja e participe da proposta 

dada. 

 

Segundo Hutcheon, cada um dos modos possui gêneros de variação próprios e o 

engajamento se dá em relação ao tempo, ao espaço, dentro de uma sociedade particular e uma 

cultura geral. Os contextos de criação e recepção são culturais, pessoais, estéticos, materiais, 

públicos e econômicos, podendo, por isso, modificar a interpretação da estória transposta tanto 

ideológica quanto literalmente. A autora acrescenta que fazer a distinção de modos, ao invés de 

mídias (meios materiais de transmissão), permite maiores precisões e aumento das possibilidades 

de ligações entre os meios, assegurando o processo de adaptação.   

As ligações entre os meios resultam do movimento entre os modos de 

compromisso/engajamento. Esses movimentos são:  

 

a) Telling ↔ Showing: Normalmente, a passagem realiza-se do meio impresso para a 

performance (e.g. poema, romance ou texto dramático para filme, ballet, musicais, 

óperas, peça teatral ou de rádio).  O movimento contrário, isto é, da performance para 

o impresso, também pode acontecer. É o caso, por exemplo, de filmes que viram 

romances. Segundo ela, até mesmo um texto escrito de uma peça, ao se tornar 

apresentação teatral, passa por um processo de adaptação, pois atores e diretores 



interpretarão as falas, utilizando gestos, expressões e tom de voz. Um mundo verbal e 

aural (i.e. emanação, ambiente, atmosfera) é fisicamente mostrado a partir de sinais 

verbais e nocionais. Dessa maneira, descrições, narração e representação de 

pensamentos são decodificadas em discurso, ações, sons e imagens visuais. O 

movimento do telling para o showing pode também caracterizar uma mudança de 

gênero, juntamente com a de mídia (e.g. um texto de romance para um filme de 

faroeste), causando diferentes reações do público receptor. A mudança de gênero 

pode dar-se com vários meios dentro de um mesmo modo de 

compromisso/engajamento (e.g. uma tragédia para peça musical e filme misturando 

romance, musical e drama). 

b) Showing ↔ Showing: Performances intercambiáveis em mídia adaptada para outra, 

(e.g. um filme torna-se peça musical ou uma peça musical torna-se filme). Existe, 

ainda, uma forma considerada mista, ou seja, uma ópera-filme onde convenções 

naturalistas do cinema são usadas para traduzir a forma de arte não realista do palco. 

Como showing entendem-se mídias de performance, que têm em comum o modo de 

compromisso/engajamento. O que as difere são suas especificidades em restrições e 

possibilidade de convenções.  

c) Interacting ↔ Telling or Showing: Os modos interativos ou participativos podem 

variar dentre os diversos tipos de jogos (tabuleiro, computador, videogames ou RPG, 

além de CD-ROMs, sites de Internet), que funcionam como contadores de estórias 

interativos (parques temáticos, quebra-cabeças e artes virtuais). Em sua maioria, os 

modos interativos possuem regras a que o usuário deve aderir para participar. As 

hipermídias e os parques temáticos, com seus mundos espetaculares de animação 

digital, são dotados de lógica própria e garantem o heterocosmos do filme, mais 

intenso, com efeitos visuais e sonoros, que oferecem ao jogador uma experiência 

sinestésica, produzindo sensações de presença sensorial. Os videogames, portanto, 

têm uma relação mais próxima com filmes do que com prosa ficcional. Contudo, ao 

contrário dos filmes, os jogos não garantem o triunfo do protagonista ao final da 

trama, pois são justamente essa insegurança e o processo do jogo que tornam o ato de 

jogar uma diversão. 

 



Como Genette, Hutcheon acredita que podem ocorrer reduções ou aumentos no processo 

de transposição. Afinal, cada texto de chegada terá sua estrutura própria e, portanto, terá que 

adaptar o texto-fonte a ela.  

Em nenhuma das categorias acima descritas foi possível encaixar o trabalho realizado por 

Verissimo. Isto porque, de acordo com Hutcheon, quando na adaptação não ocorre uma mudança 

de meios ou modo de compromisso/engajamento, não há, conseqüentemente, uma exigência em 

se definir sua especificidade. A estudiosa cita, como exemplos, uma versão de tira em 

quadrinhos adaptada de outra tira, remakes de filmes, covers ou variações de música, uma peça 

adaptada de outra peça. Tais expressões, pelo menos da maneira colocada pela autora, podem, 

aparentemente, não configurar uma grande mudança, porém, por menor ou menos aparente que 

seja, ela acontece. Seja cultural, espacial, temporal, lingüística, interpretativa, de gênero, ou de 

outras ordens possíveis, houve uma transposição que deve ser considerada de alguma maneira e 

sob alguma especificidade.  

No nosso caso, não houve mudança de meio, embora tenha havido mudança entre 

gêneros textuais. Esses textos escritos podem diferenciar, por exemplo, no que se refere à ordem 

temporal, que permite maior flexibilidade à narrativa (flashbacks e antecipações); à ordem 

modal, marcada no texto dramático pelo discurso direto, e, na narrativa, pelo discurso na terceira 

pessoa; e, recursos textuais – a narrativa possui mais do que o texto dramático (GENETTE, 1997 

p. 279-280). Além disso, temos que o sistema literário se manteve e o seu signo como texto 

escrito é o mesmo para as duas obras. Contudo, os signos construídos na tradução de Verissimo 

serão outros em relação ao texto shakespeareano, pois a narrativa ficcional fará uso de símbolos 

próprios, que, mesmo escritos, são diferentes daqueles do texto dramático. Por essas razões, 

poderíamos acrescer às categorias definidas por Hutcheon, o movimento Telling ↔ Telling, 

capaz de sinalizar a passagem entre um mesmo modo de compromisso/engajamento, como em 

Showing ↔ Showing. Com essa opção, teremos, finalmente, uma categoria que marcará a 

transposição de um gênero literário para outro.  

Dentre as categorias analisadas nas diferentes abordagens, observamos que, de fato, não 

se contempla uma classificação concernente à transposição entre gêneros literários como 

possibilidade de atividade tradutória.  Todavia, observamos também que, ao fazermos uso do 

recurso mais importante e inerente à tradução, a interpretação, – além da releitura, resignificação, 

transposição espacial e expansão – poderíamos, em todos os teóricos vistos, encontrar uma 



tipologia que contemplasse essa modalidade. Logo, encaixamos e classificamos a tradução do 

texto dramático de William Shakespeare para o romance de narrativa ficcional de Luis Verissimo 

não sob uma, mas sob três categorias existentes, e vimos que até mesmo no quesito classificação 

a tradução está ligada a interpretação. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Stories do get retold in different ways in new material and cultural 

environments; like genes, they adapt to those new environments by virtue of  
mutation - in their offspring or their adaptations. And the fittest do more than 

survive; they flourish.
67

 (HUTCHEON, 2006 p.32)  

 

 

Vimos, desde a introdução, que a narrativa da qual trataríamos, além do enredo traduzido 

em si, perpassava muitos elementos: a paródia com Gustave Flaubert; a carnavalização, a 

polifonia, e o dialogismo de Mikhail Bakhtin; a intertextualidade de Julia Kristeva a Gérard 

Genette; o cânone, representado por William Shakespeare; o simulacro, na perspectiva de 

Deleuze; a inserção dentro dos estudos descritivos; entre outros. Aplicamos esses conceitos à 

obra de Luis Fernando Verissimo, A Décima Segunda Noite, e fizemos um estudo, através do 

qual consideramos e confirmamos tratar-se de uma tradução.  

O estudo desenvolveu-se a partir de uma análise detalhada da obra – o texto de chegada – 

em cotejo com a comédia shakespereana The Twelfth Night; or, What you Will – seu texto de 

partida – e Noite de Reis, ou qualquer outra coisa de Beatriz Viégas-Faria, a tradução secundária 

da peça shakespereana cujo texto é formalmente reconhecido como um trabalho de tradução, 

propriamente dita, ou tradução interlingual.  Objetivamos, nesta realização, investigar as escolhas 

do autor gaúcho, ao atualizar o dramaturgo inglês e aproximá-lo de seu sistema em sua amplitude 

(e.g. brasileiro, literário, cultural, lingüístico, histórico, geográfico). Além disso, queríamos 

encontrar uma categorização para inserir esse tipo de tradução, pois, ao passar do gênero 

dramático para o romance, não estabelecia, a priori, qualquer ligação com as classificações 

existentes, o que nos intrigou. Escolhemos, então, nossa fundamentação teórica e método de 

análise – os estudos descritivos, na perspectiva de Itamar Even-Zohar, André Lefevere e Gideon 

Toury – e os modos de classificação para a tradução, segundo Roman Jakobson, Gérard Genette e 

Linda Hutcheon. Em seguida, partimos para as observações e análises.  

 No primeiro capítulo, tratamos de Shakespeare, o autor, sua carreira, sua vida e obra. 

Discutimos sua posição no cânone, não para questioná-la, mas apenas para pontuar noções de 

poder, genialidade, sacralização, originalidade, entre outras. Em contrapartida, havia as 

                                                
67 Minha tradução: Estórias são de fato recontadas de maneiras diferentes em novos materiais e meios culturais; 

como genes, elas se adaptam a esses novos meios pela virtude da mutação – na sua descendência ou em suas 

adaptações. E aquelas com maior aptidão fazem mais do que sobreviver, elas florescem.  



informações que tratavam do lugar de fala de William Shakespeare e seu público. Tratamos, 

também, do seu modelo de comédia, assim como de questões relacionadas à originalidade e 

anterioridade em torno de suas obras, uma vez que o dramaturgo bebeu em outros textos-fontes 

que, sendo anteriores aos seus, o serviam de „inspiração‟.  

No mesmo capítulo, abordamos as três formas de representação da festa de celebração da 

„noite de reis‟ nas culturas inglesa, francesa e brasileira. Constatamos a existência de um 

personagem, o Lord Misrule (Senhor Desgovernado) que, independente de suas variações em 

nomenclatura, tem o papel importante de transformar a sociedade durante os festejos. Tratamos, 

também, das diversas roupagens que o cânone pode assumir quando relido e traduzido. E, aqui, 

com a personagem do Lorde Desgovernado, construímos uma relação metafórica entre o 

personagem e as re-significações que a tradução possibilita, dando, assim como a festa e as peças 

shakespereanas, acessibilidade a todos, não importando sua classe social.  

Falamos a respeito dos tradutores, do caráter autoral de suas traduções e da sua 

importância para a sobrevivência do texto fonte. Demonstramos a presença, no romance, de todos 

os pontos da comédia shakespereana em Noite de Reis, a peça. Frisamos a intertextualidade 

presente em Shakespeare e fizemos um cotejo ilustrativo com o mito trágico Tristão & Isolda, 

considerando que – independente de seus gêneros distintos – este pode ter seus elementos 

refratados na comédia Noite de Reis.  

 No segundo capítulo, trouxemos a questão da importância da arte na divulgação, através 

das traduções, de uma cultura e reescrita da história, das diferentes interpretações possíveis para 

as peças de William Shakespeare, da atualidade de sua temática. Nesse capítulo, abordamos a 

vida e a obra de Verissimo, incluindo seu humor e sua popularidade, a abrangência de sua 

temática e, principalmente, a influência de sua identidade, do seu lugar de fala, do seu universo 

do discurso na tradução que fez. A coleção da editora Objetiva foi outro foco do capítulo, 

portanto abordamos a sua criação, seu nome – Devorando Shakespeare –, os termos utilizados no 

site da editora, para descrever a obra de Verissimo, aproveitando ainda para, através do gancho 

da nomenclatura, estabelecer um paralelo entre o processo de transição e quebra de regras dos 

estudos da tradução e a „Semana de Arte Moderna‟. Afirmamos que tanto os recentes estudos da 

tradução quanto a „Semana de Arte Moderna‟ tinham em comum uma busca por definição de 

identidade, que culminava em uma inversão de papéis: o produto marginal deslocando-se para o 

centro. Essa mobilidade, no evento artístico, começou na Europa e veio para o Brasil, onde tomou 



proporções maiores através de Oswald de Andrade e seu Manifesto Antropofágico. Vimos que a 

antropofagia, o ato de devorar canibalescamente, pode aplicar-se, metaforicamente, à atividade 

tradutória. Pontuamos que, a realização da tradução, assim como da antropofagia, é precedida da 

necessidade de admiração por aquilo que será devorado, e que Luis Fernando Verissimo, ao 

traduzir William Shakespeare, a quem admira, exerceu o papel de canibal.  

Voltamos ao momento em que a tradução era vista como inferior, em vista de sua relação 

inicial com a Lingüística, quando se buscava a fidelidade e a equivalência entre textos, através de 

conceitos e teorias castradores e simplistas, limitados ao aspecto lingüístico que não permitiam 

perceber a tradução como enriquecedora, não xenófoba, dotada de grande mobilidade – visto que 

tem possibilidade de migrar a todo o momento de posição no sistema –, além de suas muitas 

outras qualidades.   

Esses teóricos e alguns críticos conservadores têm dificuldade em entender a atualização 

ou adaptação de obras como resultantes de uma tradução, principalmente se o texto de partida for 

um texto canônico. Afirmamos que estes trabalhos de tradução, quando bem feitos, não são 

violações e sim releituras que possuem objetivos específicos em suas escolhas tradutórias. As 

releituras são possíveis, pois uma obra permite várias interpretações. Sendo assim, as escolhas 

podem ter como resultado ou visar, por exemplo, a mesma heterogeneidade da audiência que 

visava Shakespeare. 

Como fundamentação teórica para as considerações feitas, assim como para o cotejo e o 

mapeamento das obras, trouxemos, primeiramente, a teoria dos polissistemas de Itamar Even-

Zohar, que trata da existência de sistemas múltiplos (integrados e conectados), que são parte de 

uma sociedade, e incluem a tradução. Os sistemas possuem mobilidade ou hierarquia móvel, 

querendo dizer, por exemplo, que uma obra tida como canônica em um determinado sistema pode 

ser considerada marginal ao adentrar um sistema diferente. Além disso, existe a mudança 

paradigmática, que reflete a tensão entre o cânone e o não-cânone, e que é importante para a 

sobrevivência do sistema, pois em um determinado momento o cânone se deixa influenciar pelo 

não-cânone, para permanecer em sua posição. Apesar de, segundo Zohar, não haver lugar para 

julgamento de valor nos sistemas, na prática, as adaptações de cânone sofrem preconceito e 

desvalorização, quando na verdade contribuem para a sobrevivência do sistema.  

Em seguida, vimos o postulado de André Lefevere referente à teoria da Refração, para 

quem a tradução é resultante de transferências interculturais. A refração, segundo a física, é um 



processo que acompanha os processos de absorção e reflexão de um material, quando este passa 

de um meio para outro (e.g. do ar para a água), preservando todas suas características (i.e. a luz 

ao ser refratada continua sendo luz). Na tradução, isto se reverte na influência do sistema em que 

penetrou o texto-fonte para se tornar texto-alvo. Deve ser levada em conta, ainda, a influência da 

anterioridade na leitura do texto-fonte e suas conseqüentes possibilidades de refração em 

trabalhos de tradução. A tradução, nesta perspectiva refratária, sofre influência de entidades para 

sua regulamentação, desenvolvimento e aceitação. Duas dessas entidades são a refração crítica e 

a patronagem (autorizadores e reguladores), responsáveis por posicionar a tradução dentro ou 

fora do sistema. Outras entidades são: a poética (as normas), a ideologia, o universo do discurso, 

a historiografia (valor e sobrevivência da obra), a antologização (investimento), além da língua. 

Todas, não necessariamente ao mesmo tempo, influenciam a tradução, que pode, ainda, estar 

inserida no sistema secundário ou primário, sendo este último aquele a ser considerado refração. 

A aceitação do sistema secundário está mais assegurada, dado o seu caráter conservador. Uma 

tradução primária, para ser aceita, irá depender do endosso da patronagem ou do nome do autor 

realizador do texto de chegada. 

Antes de inserir nossa metodologia para análise das duas obras em cotejo, analisamos A 

Décima Segunda Noite, notando que Verissimo se utiliza, especialmente, do papagaio narrador 

para inserir seu lugar de fala, seu universo do discurso, sua identidade. O papagaio estabelece 

também a relação com Flaubert e o distanciamento do autor proposto por ele, ao servir como 

interlocutor para Verissimo dentro da obra. Estabelecemos relações básicas e primordiais entre as 

duas obras, observando que têm em comum os traços da comédia e o humor, o fato de ambas 

terem sido feitas sob encomenda, e de os elementos da comédia shakespereana estarem presentes 

em Verissimo. 

Chegando a Gideon Toury, cujos pressupostos teóricos apoiaram nosso método de teste e 

análise, vimos que ele desenvolveu sua metodologia em virtude da necessidade de sistematizar a 

tradução. Seu processo descritivo inclui explicação e previsão de fenômenos no objeto de estudo, 

e tem o intuito de dar autonomia à área da tradução, no sentido de torná-la uma disciplina 

empírica. O teórico ressalta a importância para o estudo em se definir e justificar o corpus, em 

fazer questionamentos e indicar uma possível metodologia de análise, assim como em buscar 

respostas admissíveis. O papel importante do pólo receptor também é importante para Toury, pois 

é neste pólo que se determina a posição da tradução no sistema. O autor não exclui o papel da 



Lingüística e da análise textual contrastiva ou da pragmática nos estudos da tradução. Afirma que 

são importantes, mas não são suficientes para compreendê-la.  

O estudo de Toury é alvo-orientado, logo, parte do texto-alvo para o texto-fonte e busca 

normalizar a tradução para descrevê-la, e não para engessá-la. Para o autor, a existência de um 

texto-fonte torna o texto-alvo uma tradução, assim como aquilo que os dois textos compartilham 

em termos de conteúdo e que fazem com que estabeleçam uma relação um com o outro. O estudo 

feito de A Décima Segunda Noite cobriu, pelo que analisamos, os preceitos estabelecidos por 

Toury para ser considerada uma tradução: 

 

a) estabelecemos um objetivo: comprovar que se trata de uma tradução;  

b) justificamos nossa escolha:  

1. a obra está repleta de elementos que despertam a curiosidade e a vontade de 

investigá-los com o intuito de encontrar o motivo das escolhas feitas pelo autor ao 

realizar as substituições que fez; 

2. os elementos da obra levam a crer que os resultados dessa investigação serão 

importantes para a expansão das pesquisas da tradução, pois são capazes de 

demonstrar a riqueza e a variabilidade dessa área; 

3. a obra traduzida é um exemplo de como é possível contribuir pelo viés da tradução 

para a sobrevivência do cânone ao aproximá-lo de outro contexto lingüístico, 

geográfico, histórico, cultural e receptor; 

c) escolhemos o método descritivo de análise para fornecermos respostas tanto com base 

em depoimentos do próprio autor, quanto em especulações nossas; 

d) respondemos aos três postulados:  

1. postulado do texto-fonte: o texto-alvo de Verissimo remete à anterioridade – 

Shakespeare, 

2. postulado de transferência: o modelo de comédia shakespereana é transferido para 

a obra de Verissimo e vimos que ele se repetia com mínimas substituições, 

3. postulado de relação: os elementos constituintes do modelo de comédia, criado por 

Shakespeare, aparecem nas duas obras, assim como seu enredo se repete, 

relacionando-as. Além disso, os resumos das duas obras, acompanhados de seus 



respectivos diagramas, também possibilitaram perceber as relações que vinculam o 

texto-alvo ao texto-fonte e vice-versa.  

 

Vimos, por fim, que a diferença entre os gêneros gera uma mudança inevitável na 

tradução e tivemos o mapeamento como organismo comprobatório de todas essas pontuações 

feitas. 

Finalmente, no terceiro capítulo, interpretamos e, portanto, traduzimos, para concluir que 

as nomenclaturas „tradução‟ e „transposição‟, ao serem relidas em Roman Jakobson, eram 

sinônimas e incluíam, desse modo, suas definições de espécie umas nas outras. Assim, de acordo 

com Jakobson, classificamos o trabalho de Verissimo como „transposição criativa intralingual‟. 

Por outro lado, com base nas noções estruturalistas de Genette, a tradução do texto dramático de 

William Shakespeare para a narrativa ficcional seria um „hipertexto transmodal‟ do tipo 

„narrativização‟. E, ao expandirmos as classificações baseadas em Hutcheon, pensando no 

deslocamento entre gêneros literários (do drama para o romance), teríamos que optar pelo tipo 

Telling ↔ Telling. Através da interpretação, então, foi possível encontrar a resposta para nossa 

questão de classificação dentre as categorias de cada teórico analisado. Assim, o trabalho de 

Verissimo pode ser classificado não sob uma, mas sob três categorias.  

Para enfim concluir este trabalho, nos referimos, mais uma vez, a Shakespeare e de como 

ele fazia uso da anterioridade para criar. Dentre essas criações, ele próprio realizou uma tradução 

entre gêneros ao traduzir o poema The Tragical History of Romeus and Juliet (1562) de Arthur 

Brooke, baseado em um conto italiano, para sua tragédia Romeo & Juliet. Outros artistas, como 

sabemos, utilizaram o mesmo recurso e recriaram as suas próprias obras. Rudolph Nureyev, 

bailarino russo, por exemplo, dançou ao lado da também bailarina Margot Fonteyn, o ballet 

Romeo and Juliet coreografado por Kenneth MacMillan. A coreografia de MacMillan configura 

uma tradução intersemiótica do texto escrito e da música para o espetáculo de ballet. Contudo, 

Nureyev usou o texto dramático e a partitura musical como textos de partida e a coreografia de 

MacMillan para criar seu próprio espetáculo Romeo and Juliet, configurando neste caso uma 

tradução intersemiótica, (AMARAL, Introdução, 2010), ao mesmo tempo em que uma tradução 

entre um único modo de linguagem não-verbal, o ballet.  

Também, uma canção para ser traduzida não precisa, necessariamente, mudar de língua. 

Ao mudar sua identidade cultural, seu lugar de fala, seu universo do discurso, ou seja, ao se 



transferir de um sistema para outro, já pode estar traduzindo. A cantora brasileira Céu, por 

exemplo, em sua gravação da música de Bob Marley Concrete Jungle, trouxe uma roupagem 

totalmente nova ao inserir no reggae do jamaicano os elementos da música popular brasileira. Ela 

canta em inglês, a letra é de Bob Marley, mas a melodia é de Céu. Portanto, sua tradução se deu 

entre gêneros musicais. Poderíamos dizer, então, que Céu e Nureyev, assim como Verissimo, 

realizaram traduções do tipo „transposição criativa intralingual‟.   

A tradução – seja um texto escrito, ballet, peça de teatro, filme, entre outros – e, 

principalmente, quando se trata de uma tradução primária, pode partir de mais de um texto-fonte. 

Todo o referencial encontrado – no caso de Nureyev, por exemplo, o texto escrito Romeo & 

Juliet, música e a coreografia homônimas – serve de texto-fonte tanto para marcar a diferença 

entre as traduções quanto para estabelecer um vínculo entre elas.  

Se observarmos estas traduções sob a perspectiva da figura geométrica do prisma, assim 

como todas as outras formas de tradução estabelecidas e aceitas como tal (e.g. entre línguas, entre 

a linguagem verbal e não-verbal), perceberemos que a tradução estabelece ligações das mais 

diversas em sua realização. As conexões na tradução podem ser feitas, como no prisma, entre 

quaisquer pontos: línguas, linguagens verbal e não-verbal, e gêneros. Uma tradução dita 

prismática, ou que inclua em sua definição a noção do prisma, abrangeria, portanto, a todas as 

possibilidades de tradução, podendo classificar não só os trabalhos feitos por Verissimo, 

Nureyev, Céu, como também o de Beatriz Viégas-Faria e tantos outros.  

 
            Prisma de 16 faces                              Tradução Prismática 

 

Fonte da figura do Prisma de 16 faces: <http://euler.mat.ufrgs.br/~ensino2/g_clasuz.jpg>. Acesso em: 22 dez. 2009. 

Fonte da tradução prismática: figura elaborada pela própria pesquisadora. 

 

http://euler.mat.ufrgs.br/~ensino2/g_clasuz.jpg


Encontramos mais de uma resposta para nossa questão, e deixamos aqui esta reflexão, 

visando apenas contribuir para ampliar o olhar sobre a tradução e o que concerne esta atividade e 

disciplina.  

                                                
i Scene,- A City in ILLYRIA; and the Sea-coast near it. 

[...]An Apartment the Duke‟s Palace. (Act I, Scene I, p.66) 
 
ii Cap. [...]and then 'twas fresh 

 In murmur,--as you know, 

what great ones do, The less Will prattle of,-- 

That he did seek The love of fair Olivia. 

Vio. What's she? 

Cap. A virtuous maid, the daughter of a count 

That died some twelvemonth since; then leaving her 

In the protection of his son, her brother, 

Who shortly also died: for whose dear love, 

They say, she hath abjured the company 
And sight of men. (Act I, Scene II, p.67) 

 
iii Vio. Who governs here? 

Cap. A noble duke, in nature 

As in name.  (Act I, Scene II, p.67) 

 
iv Duke. If music be the food of love, play on, 

Give me excess of it; that, surfeiting, 

The appetite may sicken and so die.- 

That strain again;-it had a dying fall; 

O, it came o'er my ear like the sweet sound, 

That breathes upon a bank of violets, 
Stealing and giving odour.-Enough; no more; 

'Tis not so sweet now as it was before. 

O spirit of love, how quick and fresh art thou, 

That, notwithstanding thy capacity 

Receiveth as the sea, nought enters there, 

Of what validity and pitch soever, 

But falls into abatement and low price, 

Even in a minute‟ so full of shapes is fancy, 

That it alone is high fantastical […] 

Enter VALENTINE 

How now! what news from her? 
Val. So please my lord, I might not be admitted. 

But from her handmaid do return this answer: 

The element itself, till seven years' heat, 

Shall not behold her face at ample view;But, like a cloistress, she Will veiled walk, 

And water once a-day her chamber round 

With eye-offending brine: all this to season 

A brother's dead love, which she would keep fresh 

And lasting in her sad remembrance. 

Duke. O, she that hath a heart of that fine frame, 

To pay this debt of love but to a brother, 

How Will she love when the rich golden shaft 
Hath kill'd the flock of all affections else 

That live in her! when liver, brain and heart, 



                                                                                                                                                        
These sov‟reign thrones, are all supplied, and fill'd- 

Her sweet perfections,- with one self king! 

Away before me to sweet beds of flowers; 

Love-thoughts lie rich when canopied with bowers. (Act I, Scene I, p.66-67) 

 
v Enter VIOLA, a Captain, and Sailors  

Vio. What country, friends, is this? 

Cap. Illyria, lady. 

Vio. And what should I do in Illyria? 

My brother he is in Elysium. 

Perchance he is not drown'd:-What think you, sailors? 

Cap. It is perchance that you yourself were sav‟d. 

Vio. O my poor brother! and so perchance may he be. 

Cap. True, madam: and, to comfort you with chance, 

Assure yourself, after our ship did split, 

When you and that poor number sav‟d with you. 
Hung on our driving boat, I saw your brother, 

Most provident in peril, bind himself,- 

Courage and hope both teaching him the practise,- 

To a strong mast that liv‟d upon the sea; 

Where, like Arion on the dolphin's back. 

I saw him hold acquaintance with the waves 

So long as I could see. 

Vio. For saying so, there's gold: 

Mine own escape unfoldeth to my hope, 

Whereto thy speech serves for authority, 

The like of him. Know'st thou this country? 

Cap. Ay, madam, well; for I was bred and born 
Not three hours' travel from this very place. 

[…] 

Vio. O that I served that lady! 

And might not be delivered to the world, 

Till I had made mine own occasion mellow, 

What my estate is. 

Cap. That were hard to compass: 

Because she Will admit no kind of suit, 

No, not the duke's. 

Vio. There is a fair behavior in thee, captain; 

And though that nature with a beauteous wall 
Doth oft close in pollution, yet of thee 

I Will believe thou hast a mind that suits 

With this thy fair and outward character. 

I pray thee, and I'll pay thee bounteously, 

Conceal me what I am;  and be my aid 

For such disguise as, haply, shall become 

The form of my intent. I'll serve this duke; 

Thou shalt present me as an eunuch to him; 

It may be worth thy pains; for I can sing 

And speak to him in many sorts of music 

That Will allow me very worth his service. 

What else may hap to time I Will commit; 
Only shape thou thy silence to my wit. 

Cap. Be you his eunuch, and your mute I'll be; 

When my tongue blabs, then let mine eyes not see. 

Vio. I thank thee. Lead me on. (Act I, Scene II, p.67) 



                                                                                                                                                        
 
vi Enter VALENTINE and VIOLA in man's attire  

Val. If the duke continue these favours towards you, 

Cesario, you are like to be much advanced; he hath 

known you but three days, and already you are no stranger. 
Vio. You either fear his humour or my negligence, that 

you call in question the continuance of his love. Is he inconstant, sir, in his favours? 

Val. No, believe me. 

[…] 

Vio. […] yet, [aside] a barful strife! 

Whoe'er I woo, myself would be his wife.( Act I, Scene VI, p.69) 

 
vii Vio. Orsino! I have heard my father name him. 

He was a bachelor then. 

Cap. And so is now, Or was so very late […](Act I, Scene II, p. 67) 

 
viii Vio. 'Tis beauty truly blent, whose red and white 

Nature's own sweet and cunning hand laid on: 

Lady, you are the cruell'st she alive, 

If you Will lead these graces to the grave, 

And leave the world no copy. 

[…] 

Oli. Your lord does know my mind, I cannot love him: 

Yet I suppose him virtuous, know him noble, 

Of great estate, of fresh and stainless youth; 

In voices well divulged, free, learn'd and valiant; 

And in dimension and the shape of nature. 

A gracious person: but yet I cannot love him; 
He might have took his answer long ago. (Act I, Scene V, p. 71) 

 
ix PERSONS REPRESENTED 

[...] 

SIR TOBY BELCH, Uncle of OLIVIA. 

SIR ANDREW AGUE-CHEEK. 

MALVOLIA, Stewart to OLIVIA. 

[…] 

CLOWN, Servant to OLIVIA. 

OLIVIA, a rich Countess. 

[…] 
MARIA, O OLIVIA‟S  Woman. 

[…] (p. 66) 

 
x Sir To. What a plague means my niece, to take the death of 

her brother thus? I am sure care's an enemy to life. 

Mar. By my troth, Sir Toby, you must come in earlier o' 

nights; your cousin, my lady, takes great 

exceptions to your ill hours.[…] 

That quaffing and drinking Will undo you: I heard 

my lady talk of it yesterday; and of a foolish 

knight that you brought in one night here to be her wooer. 

Sir To. Who, Sir Andrew Ague-cheek? 
Mar. Ay, he. 

Sir To. He's as tall a man as any's in Illyria. 

Mar. What's that to the purpose? 

Sir To. Why, he has three thousand ducats a year. (Act I, Scene III, p.67) 



                                                                                                                                                        
 
xi Mal. Here, madam, at your service. (Act I, Scene V, p.71) 

 
xii Mar. What a caterwauling do you keep here! If my lady 

have not called up her steward, Malvolio, and bid him 
turn you out of doors, never trust me. 

 (Act II, Scene III, p. 73) 

 
xiii Mar. Nay; either tell me where thou hast been, or I Will 

not open my lips so wide as a bristle may enter in 

way of thy excuse: my lady Will hang thee for thy absence. 

[…] Enter OLIVIA and MALVOLIO 

Clo. Wit, an't be thy Will, put me into good fooling! 

Those wits, that think they have thee, do very oft 

prove fools; and I, that am sure I lack thee, may 

pass for a wise man: for what says Quinapalus? 
Better a witty fool, than a foolish wit.'- God bless thee, lady! (Act I, Scene V, p.69) 

 
xiv Cur. Feste, the jester, my lord; a fool that the Lady 

Olivia's father took much delight in: He is about the house. 

Duke. Seek him out, and play the tune the while 

[…] 

Clo. Are you ready, sir? 

Duke. Ay; prithee, sing.[…] 

There‟s for thy pains. 

Clo. No pains sir; I take pleasure in singing. 

Duke. I‟ll pay thy pleasure, then. (Act II, Scene IV, p.74) 

 
xv Sir To. [Sings] 'O, the twelfth day of December,-- (Act II, Scene III, p. 73) 

 
xvi Sir And. Faith, I'll home to-morrow, Sir Toby;  your niece 

Will not be seen; or, if she be, it's four to one 

she'll none of me; the count himself here hard by woos her. (Act (, Scene III, p. 68) 

 
xvii Sir And. And, If I cannot recover your niece. I am a foul way out. (Act II, Scene IV, p. 74) 

 
xviii Mal. ‘Besides, you waste the treasure of your time with a foolish knight;[…] 

One Sir Andrew‟ (Act II, Scene V, p. 75) 

 
xix Mal. 'Tis but fortune; all is fortune. Maria once told 

me she did affect me: and I have heard herself come 

thus near, that, should she fancy, it should be one 

of my complexion. Besides, she uses me with a more 

exalted respect than any one else that follows her. 

What should I think on't? […] To be Count Malvolio! (Act II, Scene V p. 75) 

 
xx Mal. She returns this ring to you, sir: you might have 

saved me my pains, to have taken it away yourself. 

She adds moreover, that you should put your lord 

into a desperate assurance she Will none of him: 

and one thing more; that you be never so hardy to 
come again in his affairs, unless it be to report 

your lord's taking of this. Receive it so. (Act II, Scene II, . 72) 

 



                                                                                                                                                        
xxi Oli. Smilest thou? […] 

I sent for thee upon a sad occasion. […] 

Why, how dost thou, man? what is the matter with thee? […] 

What say‟st thou? [...] 

Heaven restore thee! (Act III, Scene IV, p.79 ) 
 
xxii Duke. Thou dost speak masterly; 

My life upon't, young though thou art, thine eye 

Hath stayed upon some favour that it loves; 

Hath it not, boy? 

Vio. A little, by your favour. 

Duke. What kind of woman is't? 

Vio. Of your complexion. 

Duke. She is not worth thee, then. What years, i' faith? 

Vio. About your years, my lord. 

[…] 
Duke. […] Once more, Cesario, 

Get thee to yond same sovereign cruelty; 

Tell her, my love […] 

Vio. But if she cannot love you, sir? 

Duke. I cannot be so answer'd. 

Vio. ’Sooth, but you must. 

Say that some lady, as perhaps there is, 

Hath for your love a great a pang of heart 

As you have for Olivia: you cannot love her; 

You tell her so. Must she not then be answer'd? 

[…]  

Too well what love women to men may owe. 
In faith, they are as true of heart as we. 

My father had a daughter loved a man, 

As it might be, perhaps, were I a woman, 

I should your lordship. (Act II, Scene IV, p 74-75) 

 
xxiii Duke. Stand you a while aloof. - Cesario, 

Thou know'st no less but all; I have unclasp'd 

To thee the book even of my secret soul: 

Therefore, good youth, address thy gait unto her; 

Be not denied access, stand at her doors, 

And tell them  there thy fixed foot shall grow 
Till thou have audience. (Act I, Scene IV, p.68) 

 
xxiv

 Sir To. My lady's a Cataian, we are politicians; Malvolio's 

a Peg-a-Ramsey[...]  

Mal. My masters, are you mad? or what are you? Have ye 

no wit, manners, nor honesty, but to gabble like 

tinkers at this time of night? Do ye make an 

ale-house of my lady's house, that ye squeak out your 

coziers' catches without any mitigation or remorse 

of voice? Is there no respect of place, persons, nor 

time in you? 

[…] 
Sir To. Out o' tune, sir, ye lie. - Art any more than a 

steward? Dost thou think, because thou art 

virtuous, there shall be no more cakes and ale? 

[…] 



                                                                                                                                                        
Mar. The devil a puritan that he is, or any thing 

constantly, but a time-pleaser: an affectioned ass, 

that cons state without book and utters it by great 

swarths; the best persuaded of himself, so 

crammed, as he thinks, with excellences, that it is 
his grounds of faith that all that look on him love 

him; and on that vice in him Will my revenge find 

notable cause to work. (Act II, Scene III, p. 73) 

 
xxv Mar. I Will drop in his way some obscure epistles of 

love; wherein, by the colour of his beard, the shape 

of his leg, the manner of his gait, the expressure 

of his eye, forehead, and complexion, he shall find 

himself most feelingly personated. I can write very 

like my lady, your niece; on a forgotten matter we 

can hardly make distinction of our hands. 
Sir To. Excellent! I smell a device. 

Sir And. I have't in my nose too. 

[…] 

Mar. Sport royal, I warrant you. I know my physic Will 

work with him. I Will plant you two, and let the 

fool make a third, where he shall find the letter; 

observe his construction of it. For this night, to 

bed, and dream on the event. Farewell. (Act II, Scene III, p.73) 

 
xxvi Mal. By my life, this is my lady's hand these be her 

very C's, her U's and her T's; and thus makes she her 

great P's. It is, in contempt of question, her hand. 
[…] [reads.] To the unknown beloved, this, and my good 

wishes: her very phrases! By your leave, wax.- 

Soft!- and the impressure her Lucrece, with which she 

uses to seal: 'tis my lady. To whom should this be? 

[…] Jove knows I love: But who? 

Lips, do not move; 

No man must know. 

No man must know. - what follows? the numbers 

altered! - No man must know:-If this should be 

thee, Malvolio? […]I may command where I adore: 

But silence, like a Lucrece knife, 
With bloodless stroke my heart doth gore; 

M, O, A, I, doth sway my life. […] 

'If this fall into thy hand, revolve. In my stars I 

am above thee; but be not afraid of greatness: Some 

are born great, some achieve greatness, and some 

have greatness thrust upon them. Thy Fates open 

their hands; let thy blood and spirit embrace them. And,  

to inure thyself to what thou art like to be, 

cast thy humble slough and appear fresh. Be 

opposite with a kinsman, surly with servants: let 

thy tongue tang arguments of state; put thyself into 

the trick of singularity: She thus advises thee 
that sighs for thee. Remember who commended thy 

yellow stockings, and wished to see thee ever 

cross-gartered: I say, remember. Go to; thou art 

made, if thou desirest to be so; if not, let me see 



                                                                                                                                                        
thee a steward still, the fellow of servants, and 

not worthy to touch fortune's fingers. Farewell. 

She that would alter services with thee, 

The fortunate unhappy.' (Act II, Scene V, p75-76!) 

 
xxvii Enter Sir TOBY BELCH, ANDREW AGUE-CHEEK, and FABIAN. 

[…] 

 Mar. Get ye all three into the box-tree: Malvolio's 

coming down this walk; he has been yonder i' the 

sun, practising behavior to his own shadow this half 

hour: observe him, for the love of mockery; for I 

know this letter Will make a contemplative idiot of 

him. Close, in the name of jesting![The men hide themselves.] 

 Lie thou there; [throws down a letter] 

for here comes the trout that must be caught with tickling. 

[…] 
Mal. What employment have we here? 

[Taking up the letter. 

[…] 

Sir To. O, peace! and the spirit of humour intimate reading 

aloud to him! (Act II, Scene V, p.75) 

 
xxviii Ant. Will you stay no longer? nor Will you not that I go with you? 

Seb. By your patience, no: […]But I perceive in you so excellent a 

touch of modesty, that you Will not extort from me 

what I am Willing to keep in;  

[…] 

Ant. If you Will not murder me for my love, let me be 
your servant. 

Seb. If you Will not undo what you have done -  that is, 

kill him whom you have recovered -  desire it not.[…] 

I am bound to the Count Orsino's court: farewell. 

Ant. The gentleness of all the gods go with thee! 

I have many enemies in Orsino's court, 

Else would I very shortly see thee there: 

But come what may, I do adore thee so 

That danger shall seem sport, and I Will go. (Act II, Scene I, p.71-72) 

 
xxix Seb. […] therefore it charges 
me in manners the rather to express myself. You 

must know of me then, Antonio, my name is Sebastian, 

which I called Rodorigo; my father was that 

Sebastian of Messaline, whom I know you have heard 

of: he left behind him myself and a sister, both 

born in an hour: If the heavens had been pleased, 

would we had so ended! but you, sir, altered that; 

for some hour before you took me from the breach of 

the sea was my sister drowned. […]  

Fare ye well at once; my bosom is full of kindness, 

and I am yet so near the manners of my mother that, 

upon the least occasion more mine eyes Will tell 
tales of me. […] (Act II, Scene I, p.71-72) 

 



                                                                                                                                                        
xxx Oli. Where is Malvolio? - he is sad and civil, 

And suits well for a servant with my fortunes;- 

Where is Malvolio? 

Mar. He's coming, madam: But in very strange manner. He 

is sure possessed.. 
[…] 

Mal. Sweet lady, ho, ho. […] 

Sad, lady? I could be sad: this does make some 

obstruction in the blood, this cross-gartering. But 

what of that; if it please the eye of one, it is 

with me as the very true sonnet is: „Please one, and 

please all.' […] 

Not black in my mind, though yellow in my legs. It 

did come to his hands, and commands shall be 

executed. I think we do know the sweet Roman hand. 

[…] 
Oli. God comfort thee! Why dost thou smile on,  and kiss 

thy hand so oft? 

Mar. How do you, Malvolio? 

Mal. At your request? Yes; nightingales answer daws. 

[…] 

Oli. What meanest thou by that, Malvolio? […] 

Good Maria, let this fellow be looked to. Where's 

my cousin Toby? Let some of my people have a special 

care of him; I would not have him miscarry for the 

half of my dowry. 

[…] 

Sir To. Come, we'll have him in a dark room and bound. My 
niece is already in the belief that he is mad; we 

may carry it thus, for our pleasure and his penance, 

till our very pastime, tired out of breath, prompt 

us to have mercy on him: at which time we Will 

bring the device to the bar, and crown thee for a 

finder of madmen. But see, but see. (Act III, Scene IV, p.79-80) 

 

 
xxxi Vio. Art not thou the Lady Olivia's fool? 

Clo. No, indeed, sir; the Lady Olivia has no folly: she 

Will keep no fool, sir, till she be married; and 
fools are as like husbands as pilchards are to 

herrings, the husband's the bigger; I am, indeed, not 

her fool, but her corrupter of words. 

Vio. I saw thee late at the Count Orsino's. 

Clo. Foolery, sir, does walk about the orb like the sun, 

it shines every where. I would be sorry, sir, but 

the fool should be as oft with your master as with 

my mistress: I think I saw your wisdom there. (Act III, Scene I, p.77) 

 
xxxii Mal. O, ho! do you come near me now? no worse man than 

Sir Toby to look to me? This concurs directly with 

the letter: she sends him on purpose, that I may 
appear stubborn to him; for she incites me to that 

in the letter. […]. I have 

limed her; but it is Jove's doing, and Jove make me 

thankful! And, when she went away now, 'Let this 



                                                                                                                                                        
fellow be looked to:' Fellow! not Malvolio, nor 

after my degree, but fellow. Why, every thing 

adheres together; that no dram of a scruple, no 

scruple of a scruple, no obstacle, no incredulous 

or unsafe circumstance--What can be said? Nothing, 
that can be, can come between me and the full 

prospect of my hopes. Well, Jove, not I, is the 

doer of this, and he is to be thanked. (Act III, Scene IV, p.80) 

 
xxxiii Mal. Fool, I say;- 

[…] 

Clo. Master Malvolio! 

Mal. Ay, good fool. 

Clo. Alas, sir, how fell you besides your five wits? 

Mal. Fool, there was never a man so notoriously abused. I 

am as well in my wits, fool, as thou art. 
[…] 

Clo. Advise you what you say; the minister is here. 

- Malvolio, Malvolio, thy wits the heavens restore! 

endeavour thyself to sleep, and leave thy vain 

bibbl- babble. 

[…] 

Mal. By this hand, I am: Good fool, some ink, paper, and 

light; and convey what I Will set down to my lady; 

it shall advantage thee more than ever the bearing 

of letter did. 

Clo. I Will help you to't […] (Act IV, Scene II, p.84) 

 
xxxiv Clo. Truly, madam, he […] has here writ a 

letter to you; I should have given it you to-day 

morning; but as a madman's epistles are no gospels, 

so it skills not much when they are delivered. (Act V, Scene I, p.87) 

 
xxxv DukeDear lad, believe it, 

For they shall yet belie thy happy years, 

That say thou art a man: Diana's lip 

Is not more smooth and rubious; thy small pipe 

Is as the maiden's organ, shrill and sound, 

And all is semblative a woman's part. 
I know thy constellation is right apt 

For this affair: - Some four or five attend him: 

All, if you Will; for I myself am best 

When least in company: - Prosper well in this, 

And thou shalt live as freely as thy lord, 

To call his fortunes thine. (Act I, Scene IV, p.68-69) 

 
xxxvi

Vio. Say I do speak with her, my lord. What then? 

Duke. O, then unfold the passion of my love, 

Surprise her with discourse of my dear faith: 

It shall become thee well to act my woes; 

She Will attend it better in thy youth 
Than in a nuncio's of more grave aspect. 

 […] 

Vio. I'll do my best 

To woo your lady: 



                                                                                                                                                        
 […] yet, [aside] a barful strife! 

Whoe'er I woo, myself would be his wife. 

( Act I, Scene VI, p.68-69) 

 
xxxvii Mar. Madam, there is at the gate a young gentleman much 
desires to speak with you. 

Oli. From the Count Orsino, is it? 

Mar. I know not, madam; 'tis a fair young man, and well attended. 

Oli. Who of my people hold him in delay? 

Mar. Sir Toby, madam, your kinsman. 

Oli. Fetch him off, I pray you; he speaks nothing but 

madman. Fie on him! [Exit MARIA.]Go you, Malvolio; if it be a suit  

from the count, I am sick, or not at home; what you Will, to dismiss it. 

[…] 

Mal. Madam, yond young fellow swears he Will speak with 

you. I told him you were sick; he takes on him to 
understand so much, and therefore comes to speak 

with you; I told him you were asleep; he seems to 

have a foreknowledge of that too, and therefore 

comes to speak with you. What is to be said to him, 

lady? he's fortified against any denial. 

[…] 

Oli. Let him approach. Call in my gentlewoman […] 

What are you? what would you? 

[…] 

Vio. I see you what you are: you are too proud; 

But if you were the devil, you are fair. 

My lord and master loves you. O, such love 
Could be but recompens‟d, though you were crown'd 

The nonpareil of beauty! 

Oli. How does he love me? 

Vio. With adorations, with fertile tears, 

With groans that thunder love, with sighs of fire. 

[…] 

Oli. Get you to your lord; 

I cannot love him: let him send no more; 

Unless, perchance, you come to me again, 

To tell me how he takes it. Fare you well: 

I thank you for your pains: spend this for me. (Act I, Scene V, p.69-71) 
 
xxxviii Mar. Sweet Sir Toby, be patient for to-night;: since the 

youth of the count's was to-day with thy lady she is 

much out of quiet […] (Act II, Scene III, p.73) 
xxxix Oli. I have sent after him. He says he'll come; 

How shall I feast him? what bestow of him? 

For youth is bought more oft than begged or borrowed. 

I speak too loud. […](Act III, Scene IV, p.79) 

 
xl Sir And. Marry, I saw your niece do more favours to the 

count's serving man than ever she bestowed upon me; 

I saw't i' the orchard. (Act III, Scene II, p.78) 
 
xli Sir And. What is 'Pourquoi'? do or not do? I would I had 

bestowed that time in the tongues that I have in 



                                                                                                                                                        
fencing, dancing and bear-baiting. O, had I but 

followed the arts! (Act I, Scene III, p.68) 

 
xlii Oli. Cesario, by the roses of the spring, 

By maidhood, honour, truth and every thing, 
I love thee so that, maugre all thy pride, 

Nor wit, nor reason can my passion hide: […] (Act III, Scene I, p.78) 

 
xliii Duke. That face of his I do remember well: 

Yet, when I saw it last, it was besmeared 

As black as Vulcan in the smoke of war: 

A bawbling vessel was he captain of, 

For shallow draught and bulk unprizable; 

With which such scathful grapple did he make 

With the most noble bottom of our fleet, 

That very envy and the tongue of loss 
Cried fame and honour on him. What's the matter? (Act V, Scene I, p.85) 

 
xliv Vio. […] never more 

Will I my master's tears to you deplore. 

Oli. Yet come again; for thou, perhaps, mayst move 

That heart, which now abhors, to like his love. (Act III, Scene I, p.78) 

 
xlv Sir To. Why, then, build me thy fortunes upon the basis of 

valour. Challenge me the count's youth to fight 

with him; hurt him in eleven places; my niece shall 

take note of it: and assure thyself, there is no 

love-broker in the world can more prevail in man's 
commendation with woman than report of valour. 

Fab. There is no way but this, Sir Andrew. 

Sir And. Will either of you bear me a challenge to him?(Act III, Scene II, p.78) 

 
xlvi Vio. Madam I come to whet your gentle thoughts 

On his behalf:- 

[…] 

Oli. Give me leave, I beseech you: I did send, 

After the last enchantment you did here, 

A ring in chase of you; so did I abuse 

Myself, my servant, and, I fear me, you: 
Under your hard construction must I sit; 

To force that on you, in a shameful cunning, 

Which you knew none of yours. What might you think? 

Have you not set mine honour at the stake, 

And baited it with all the unmuzzl‟d thoughts 

That tyrannous heart can think? To one of your receiving 

Enough is shown; a cypress, not a bosom, 

Hideth my poor heart; so let me hear you speak. (Act III, Scene I, p.77) 

 
xlvii Sir. To. Give me. [Reads] 'Youth, whatsoever thou art, thou art but a scurvy fellow[…] 

'Wonder not, nor admire not in thy mind, 

why I do call thee so, for I Will show thee no reason for't […] 
'Thou comest to the Lady Olivia, and in my 

sight she uses thee kindly: but thou liest in thy 

throat; that is not the matter I challenge thee for […] 



                                                                                                                                                        
I Will waylay thee going home; where if it 

be thy chance to kill me, --[…] 

Thou killest me like a rogue and a villain […] 

'Fare thee well; and God have mercy upon 

one of our souls! He may have mercy upon mine; but 
my hope is better, and so look to thyself. Thy 

friend, as thou usest him, and thy sworn enemy, 

ANDREW AGUECHEEK. (Act III, Scene IV, p.80) 

 
xlviii Vio. Here comes the man, sir, that did rescue me. 

Enter ANTONIO and Officers 

[…] 

I Offi. Orsino, this is that Antonio 

That took the Phoenix and her fraught from Candy: 

And this is he that did the Tiger board 

When your young nephew Titus lost his leg: 
Here in the streets, desperate of shame and state, 

In private brabble did we apprehend him. 

[…] 

Duke. Notable pirate! thou salt-water thief! 

What foolish boldness brought thee to their mercies? 

Whom thou, in terms so bloody and so dear, 

Hast made thine enemies? (Act V, Scene I, p.85) 

 
xlix Seb. I would not by my Will have troubled you; 

But, since you make your pleasure of your pains, 

I Will no further chide you. 

Ant. I could not stay behind you; my desire, 
More sharp than filed steel, did spur me forth; 

And not all love to see you, though so much, 

As might have drawn one to a longer voyage,- 

But jealousy what might befall your travel, 

Being skilless in these parts; which to a stranger, 

Unguided and unfriended, often prove 

Rough and unhospitable. My Willing love, 

The rather by these arguments of fear, 

Set forth in your pursuit.(Act III, Scene III, p.79) 

 
l Mar. […] For Monsieur Malvolio, let me 
alone with him: if I do not gull him into a 

nayword, and make him a common recreation, do not 

think I have wit enough to lie straight in my bed. 

I know I can do it. (Act II, Scene III, p.73) 

 
li Clo. Will you make me believe that I am not sent for you? 

Seb. Go to, go to, thou art a foolish fellow; 

Let me be clear of thee. 

Clo. Well held out, i' faith! No, I do not know you; nor 

am I not sent to you by my lady, to bid you come 

speak with her; nor your name is not Master Cesario; 

nor this is not my nose neither. - Nothing that is so is so. 
Seb. I pr‟ythee, vent thy folly somewhere else. Thou 

knowst me not. (Act IV, Scene I, p.82-83) 

 
lii Sir And. Now, sir, have I met you again? there's for you. 



                                                                                                                                                        
Seb. Why, there's for thee, and there and there. Are all 

the people mad? 

                                 [Beatina Sir ANDREW 

Sir To. Hold, sir, or I'll throw your dagger o'er the house. 

Clo. This Will I tell my lady straight. I would not be 
in some of your coats for twopence. 

[…] 

Oli. Hold, Toby; on thy life I charge thee, hold. (Act IV, Scene I, p.83) 

 
liii Oli. […]- I pr‟ythee, gentle friend, 

Let thy fair wisdom, not thy passion, sway 

In this uncivil and thou unjust extent 

Against thy peace. Go with me to my house, 

And hear thou there how many fruitless pranks 

This ruffian hath botch'd up, that thou thereby 

Mayst smile at this: thou shalt not choose but go; 
Do not deny. Beshrew his soul for me, 

He started one poor heart of mine in thee. 

Seb. What relish is in this? How runs the stream? 

Or am I mad? or else this is a dream:- 

Let fancy still my sense in Lethe steep; 

If it be thus to dream, still let me sleep! 

Oli. Nay, come, I pr‟ythee. Would thou'dst be ruled by me! 

Seb. Madam, I Will. 

Oli. O, say so, and so be! (Act IV, Scene I, p.83) 

 
liv Seb. This is the air; that is the glorious sun; 

This pearl she gave me, I do feel't and see't: 
And though 'tis wonder that enwraps me thus, 

Yet 'tis not madness. Where's Antonio, then? 

I could not find him at the Elephant; 

Yet there he was; and there I found this credit, 

That he did range the town to seek me out. 

His counsel now might do me golden service: 

For though my soul disputes well with my sense, 

That this may be some error, but no madness, 

Yet doth this accident and flood of fortune 

So far exceed all instance, all discourse, 

That I am ready to distrust mine eyes 
And wrangle with my reason, that persuades me 

To any other trust but that I am mad, 

Or else the lady's mad; yet, if 'twere so, 

She could not sway her house, command her followers. 

Take and give back affairs and their despatch 

With such a smooth, discreet and stable bearing 

As I perceive she does: there's something in't 

That is deceiveable. But here comes the lady. (Act IV, Scene III, p.84) 

 
lv Enter OLIVIA and Attendants 

Duke. Here comes the countess; now heaven walks on earth.- 

[…] 
Oli. What would my lord, but that he may not have, 

Wherein Olivia may seem serviceable! 

Cesaria, you do not keep promise with me. 

Vio. Madam? 



                                                                                                                                                        
[…] 

Oli. If it be aught to the old tune, my lord, 

It is as fat and fulsome to mine ear 

As howling after music. 

[…] 
Duke. What! to perverseness? you uncivil lady, 

To whose ingrate and unauspicious altars 

My soul the faithfull'st offerings hath breathed out 

That e'er devotion tender'd! What shall I do? 

Oli. Even what it please my lord, that shall become him. […] 

Where goes Cesario? 

Vio. After him I love 

More than I love these eyes, more than my life, 

More, by all mores, than e'er I shall love wife; 

If I do feign, you witnesses above 

Punish my life for tainting of my love! (Act  V, Scene I, p.85-86) 
 

 
lvi Seb. [..]You throw a strange regard upon me, and By that 

I do perceive it hath offended you; 

Pardon me, sweet one, even for the vows 

We made each other but so late ago. 

Duke. One face, one voice, one habit, and two persons; 

A natural perspective, that is, and is not! 

Seb. Antonio, O my dear Antonio! 

How have the hours rack'd and tortur‟d me, 

Since I have lost thee. 

Ant. Sebastian are you? 
Seb. Fear'st thou that, Antonio? 

Ant. How have you made division of yourself?- 

An apple, cleft in two, is no more twin 

Than these two creatures. Which is Sebastian? 

[…] 

Seb. Do I stand there? I never had a brother: 

Nor can there be that deity in my nature, 

Of here and everywhere. I had a sister, 

Whom the blind waves and surges have devoured. 

Of charity, what kin are you to me?[To VIOLA 

What countryman? what name? what parentage? (Act V, Scene I, p.86-87) 
 
lvii Duke. O thou dissembling cub! what wilt thou be, 

When time hath sowed a grizzle on thy case? 

Or Will not else thy craft so quickly grow 

That thine own trip shall be thine overthrow? 

Farewell, and take her; but direct thy feet 

Where thou and I henceforth may never meet. (Act V, Scene I, p.86) 

 
lviii Seb. A spirit I am indeed: 

But am in that dimension grossly clad, 

Which from the womb I did participate. 

Were you a woman, as the rest goes even, 
I should my tears let fall upon your cheek, 

And say –Thrice-welcome, drowned Viola! 

 […] 



                                                                                                                                                        
Vio. If nothing lets to make us happy both 

But this my masculine usurp'd attire, 

Do not embrace me till each circumstance 

Of place, time, fortune, do cohere, and jump 

That I am Viola: which to confirm, 
I'll bring you to a captain in this town, 

Where lie my maiden‟s weeds; by whose gentle help 

I was preserv‟d to serve this noble count; 

All the occurrence of my fortune since 

Hath been between this lady and this lord. 

Seb. [To OLIVIA] So comes it, lady, you have been mistook: 

But nature to her bias drew in that. 

You would have been contracted to a maid; 

Nor are you therein, by my life, deceived; 

You are betroth'd both to a maid and man. 

Duke. Be not amazed; right noble is his blood.- 
If this be so, as yet the glass seems true, 

I shall have share in this most happy wreck: 

Boy, thou hast said to me a thousand times, 

                                               [To VIOLA. 

Thou never shouldst love woman like to me […] 

Give me thy hand; 

And let me see thee in thy woman's weeds. 

 (Act V, Scene I, p.87) 

 
lix Vio. Of Messaline: Sebastian was my father;[…] 

My father had a mole upon his brow[…] 

And died that day when Viola from her birth 
Had numbered thirteen years. 

Seb. O, that record is lively in my soul! 

He finished, indeed, his mortal act 

That day that made my sister thirteen years. 

 (Act V, Scene I, p.87) 

 

 
lx Oli. […]My lord, so please you, these things further 

thought on, 

To think me as well a sister as a wife, 

One day shall crown the alliance on't, so please you, 
Here at my house, and at my proper cost. 

Duke. Madam, I am most apt to embrace your offer.- 

Your master quits you;[ to VIOLA] and, for your service done him, 

So much against the mettle of your sex, 

So far beneath your soft and tender breeding, 

And since you called me master for so long, 

Here is my hand; you shall from this time be 

Your master's mistress. […] 

When that is known, and golden time convents, 

A solemn combination shall be made 

Of our dear souls.- Meantime, sweet sister, 

We Will not part from hence. -Cesario, come; 
For so you shall be, while you are a man; 

But when in other habits you are seen, 

Orsino's mistress and his fancy's queen. (Act V, Scene I, p.87-88) 

 



                                                                                                                                                        
lxi Oli. Away with him! Who hath made this havoc with them? 

Sir And. I'll help you, Sir Toby, because well be dressed together. 

Sir To. Will you help? an ass-head and a coxcomb and a 

knave, a thin-faced knave, a gull! 

Oli. Get him to bed, and let his hurt be looked to. 
[Exeunt Clown, FABIAN, Sir To, and Sir AND. 

Enter SEBASTIAN 

Seb. I am sorry, madam, I have hurt your kinsman; 

But, had it been the brother of my blood, 

I must have done no less, with wit and safety […] (Act V, Scene I, p.86) 

 
lxii Fab. Good madam, hear me speak; 

And let no quarrel nor no brawl to come, 

Taint the condition of this present hour, 

Which I have wonder'd at. In hope it shall not, 

Most freely, I confess, myself and Toby 
Set this device against Malvolio here, 

Upon some stubborn and uncourteous parts 

We had conceived against him. Maria writ 

The letter, at Sir Toby's great importance; 

In recompense whereof he hath married her. 

How with a sportful malice it was follow'd, 

May rather pluck on laughter than revenge, 

If that the injuries be justly weigh'd 

That have on both sides past.  

[…] 

Mal. I'll be revenged on the whole pack of you. 

                                                          [Exit. 
Oli. He hath been notoriously abused. 

 (Act V, Scene I, p.88) 
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