
 

 

1 
Storytelling 
 
 

 
Storytelling – 07 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 07. 
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Texto linha a linha 
  

The Green Knight: 

"What? Is this Arthur’s house?  
"O quê? Essa é a casa de Arthur? 
 
Are these the knights about 
São estes os cavaleiros de  
 
whom the whole world chatters?  
quem o mundo inteiro fala?   
 
Where are the dragon-slaying, 
Onde estão os assassinos de dragões,  
 
grail-seeking, maiden-saving, 
os caçadores do Santo Graal, os salvadores das donzelas,  
 
questing, besting, 
os caçadores de aventuras, os melhores,  
 
knights of the renowned round table?  
os renomados cavaleiros da távola redonda? 
 
Can they be these boys 
Poderiam ser eles esses garotos 
 
who will not trade one little blow for another? " 
que não negocará um pequeno golpe por outro? 
 
Arthur: 
 
"By heaven, 
"Pelos céus, 

no-one here is afraid, 
ninguém aqui está com medo, 
 

"Apóstrofo S" simbolizando 

posse. 

O "about" está como sentido 

de "sobre", mas traduzi como 

"de" para trazer um 

português mais coloquial. 

O "Whom" é quem assim 

como "who", mas o "whom" é 

usado para determinar quem 

recebeu uma ação de alguém. 

O "who" também pode ser 

usado como "que", para 

referir-se a pessoas. 

O "heaven" é o céu espiritual, 

o paraíso, e "sky" o céu físico 

O "no-one" é ninguém assim 

como"nobody". 
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merely baffled by your foolish request.  
apenas/meramente confuso/perplexo com o seu pedido tolo.  

Give me your axe by Mary, 
Por Maria dê-me o seu machado,  

and I will grant you the cut that you desire." 
e eu lhe concederei o corte que você deseja." 

 
Morgan Le Fay: 
 
The green knight that 
O cavaleiro verde que  
 
I had sent stepped down from his horse 
eu tinha enviado desceu do cavalo  
 
and handed the axe to the king. 
e entregou o machado ao rei. 
 
He stood bare-necked, 
Ele ficou com o pescoço descoberto, 
 
without the slightest quiver or shiver,  
sem o menor tremor ou arrepio,  
 
and stroked his beard. 
e acariciou sua barba.  
 
Arthur swung the axe about, 
Arthur girou o machado,  
  
testing it for weight and balance.  
testando-o em busca de peso e equilíbrio.  
 
But before he was ready to deal the blow, 
Mas antes que ele estivesse pronto para dar o golpe, 
 
there came a voice from the high table. 
veio uma voz da mesa alta. 

O "stepped down" é o 

passado do phrasal verb "step 

down", que significa 

renunciar/descer. 

Relembrando que "his" é 

"dele".  

O "It" está se referindo ao 

“machado".  
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Sir Gawain: 
 
"My worshipful Lord. 
"Meu adorado Senhor.  
  
If you will,  
Se você quiser, 
 
command me now to rise from this bench 
ordene-me agora a levantar-se deste banco  
  
and to stand by you there. 
e ficar ao seu lado.  
 
I do not think it right that you, my Lord, 
Eu não acho certo você, meu Senhor 
 
should take up this haughty challenge here in your hall. 
assumir este desafio arrogante aqui em seu salão. 
 
So many of the boldest men on earth sit here all around. 
Muitos dos homens mais ousados da terra sentam-se aqui. 
 
I myself am the weakest, 
Eu mesmo sou o mais fraco,  
 
and my life counts the least.  
e minha vida é a que menos vale.  
 
If I were not your nephew, 
Se eu não fosse seu sobrinho,  
 
no one would pay me any regard. 
ninguém teria qualquer consideração por mim.  
 
To speak to the point - let us risk my neck, not yours." 
Sendo bem claro – deixe-nos arriscar o meu pescoço, e não o teu."  
 
 

O "will" nessa frase está sendo 

usado para outro significado 

além do futuro, está 

significando “vontade/desejo.".  

Frase muito exemplificativa 

que o inglês não é apenas 

tradução mas entendimento. O 

"think" está no sentindo de 

achar. 

"take up" é o 

phrasal verb que 

também significa 

"assumir". 

"weak" é fraco, 

"weakest" é mais 

fraco. 
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Textos separados 
 
English 
 
The Green Knight: 

"What? Is this Arthur’s house? Are these the knights about whom the 
whole world chatters? Where are the dragon-slaying, grail-seeking, 
maiden-saving, questing, besting, knights of the renowned round table? 
Can they be these boys who will not trade one little blow for another?" 

Arthur: 

"By heaven, no-one here is afraid, merely baffled by your foolish 
request. Give me your axe by Mary, and I will grant you the cut that you 
desire." 

Morgan Le Fay: 

The green knight that I had sent stepped down from his horse and 
handed the axe to the king. He stood bare-necked, without the slightest 
quiver or shiver, and stroked his beard. Arthur swung the axe about, 
testing it for weight and balance. But before he was ready to deal the 
blow, there came a voice from the high table. 

Sir Gawain: 

"My worshipful Lord. If you will, command me now to rise from this 
bench and to stand by you there. I do not think it right that you, my Lord, 
should take up this haughty challenge here in your hall. So many of the 
boldest men on earth sit here all around. I myself am the weakest, and 
my life counts the least. If I were not your nephew, no one would pay 
me any regard. To speak to the point - let us risk my neck, not yours." 
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Portuguese 
 
O Cavaleiro Verde: 

"O quê? Essa é a casa de Arthur? São estes os cavaleiros de quem o 
mundo inteiro fala? Onde estão os assassinos de dragões, os caçadores 
do Santo Graal, os salvadores das donzelas, os caçadores, os melhores, 
os renomados cavaleiros da távola redonda? Poderiam ser eles esses 
garotos que não negociará um pequeno golpe por outro? "   

Arthur: 

"Pelos céus, ninguém aqui está com medo, apenas confuso com o seu 
pedido tolo. Por Maria dê-me o seu machado, e eu lhe concederei o 
corte que você deseja." 

Morgan Le Fay: 

O cavaleiro verde que eu tinha enviado desceu do cavalo e entregou o 
machado ao rei. Ele ficou com o pescoço descoberto, sem o menor 
tremor ou arrepio, e acariciou sua barba. Arthur girou o machado, 
testando-o em busca de peso e equilíbrio. Mas antes que ele estivesse 
pronto para dar o golpe, veio uma voz da mesa alta. 

Sir Gawain: 

"Meu adorado Senhor. Se você quiser, ordene-me agora a levantar-se 
deste banco e ficar ao seu lado. Eu não acho certo você, meu Senhor, 
assumir este desafio arrogante aqui em seu salão. Muitos dos homens 
mais ousados da terra sentam-se aqui. Eu mesmo sou o mais fraco, e 
minha vida é a que menos vale.  Se eu não fosse seu sobrinho, ninguém 
teria qualquer consideração por mim. Sendo bem claro – deixe-nos 
arriscar o meu pescoço, e não o teu." 


