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Storytelling – 05 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 05. 
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Texto linha a linha 
 

They looked back at him, 
Eles olharam de volta para ele, 
 
and the longer they looked at him,  
e quanto mais olhavam para ele,  
 
the greener he seemed to grow.  
mais o seu verde parecia crescer. 
 
No one spoke a word. 
Ninguém falou uma palavra.  
 
I would not put their silence down to fear,  
Eu não rebaixaria o silêncio deles ao medo,  
 
for here in the hall 
pois aqui no salão 
 
sat the bravest knights in all Christendom. 
estavam sentados os mais bravos cavaleiros de toda cristandade. 
 
Rather, let us say, 
Antes, digamos, 
 
it was courtesy that held down every tongue, 
foi a cortesia que conteve toda língua, 
 
until at last Arthur saluted the visitor 
até que finalmente Arthur saudou o visitante 
 
and greeted him thus... 
e cumprimentou assim... 
 
 
 
 

 “long” pode ser utilizado 

como “quanto”, assim, 

“longer” nesse contexto 

torna-se “quanto mais”. 

 “Put Down” é o phrasal 

verb “rebaixar”. 

 “Would” é o que leva o 

sentido de “iria” para 

verbo. 

 O “Bravest” é “mais bravo” 

assim como “Closest” é “mais 

perto”. 

 “held down” é o passado do  

phrasal verb “hold down” que 

significa “conter/manter”. 

 “Let us say” é 

equivalente a: digamos. 

 “Greener” vem de “mais 

verde/inexperiência”, mas nesse 

contexto retrata o aumento da 

predominância verde no Green 

Knight. 
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Arthur 
 
"Sir, you are welcome here. 
"Senhor, você é bem-vindo aqui.  
 
Please dismount from your horse, 
Por favor, desmonte de seu cavalo,  
 
and join us at this feast." 
e junte-se a nós neste banquete." 
 
The Green Knight: 
O Cavaleiro Verde: 

"No, so help me, 
"Não, então me ajude,  
 
I do not invite myself to your table. 
eu não me convido para sua mesa.  
 
I am no gatecrasher.  
Eu não sou um intruso/penetra.  
 
By the sign of this stick of holly, 
Pelo sinal desta vara de azevinho, 
 
you may be sure that I come in peace. 
você pode ter certeza que eu venho em paz. 
 
See, I wear civilian clothes. 
Veja, eu uso roupas civis. 
 
Had I war on my mind, 
Se eu tivesse guerra em minha mente, 
 
I would have come differently dressed. 
eu teria vindo vestido de forma diferente. 
 
 

 Uso bem informal da 

expressão: “Eu não sou”. 

 “May” é “pode/poder” assim 

como “Can”, mas é mais 

encontrado em uma linguagem 

mais formal e em situações de 

permissões para fazer algo. 
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At home I have a sharp spear 
Em casa eu tenho uma lança afiada  
  
and a shining helmet – 
e um capacete brilhante – 
 
but your fame and 
mas sua fama e  
  
your love of thrill draws me here 
seu amor vibrante/emocionante me atrai aqui  
 
at this merry time of year. 
nesta época divertida do ano.  
 
The greatest knights 
Os maiores/mais famosos/melhores cavaleiros 
 
in all Christendom celebrate in this hall. 
em toda a Cristandade celebram neste salão.  
 
All I ask is that one step forward, 
Tudo o que eu peço é um passo à frente,  
 
and join me in a game, 
e junte-se a mim em um jogo, 
 
a Christmas contest shall we say, 
um concurso de Natal, digamos, 
 
a spot of sport." 
um local de esporte."  
 
 
 
 
 
 
 

 “shall we say” é uma das 

expressões equivalentes no 

português a: “digamos”.  
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Textos separados 
 
English 
 
They looked back at him, and the longer they looked at him, the greener 
he seemed to grow. No one spoke a word. I would not put their silence 
down to fear, for here in the hall sat the bravest knights in all 
Christendom. Rather, let us say, it was courtesy that held down every 
tongue, until at last Arthur saluted the visitor and greeted him thus... 

 

Arthur: 

"Sir, you are welcome here. Please dismount from your horse, and join 
us at this feast." 

The Green Knight: 

"No, so help me, I do not invite myself to your table. I am no gatecrasher. 
By the sign of this stick of holly, you may be sure that I come in peace. 
See, I wear civilian clothes. Had I war on my mind, I would have come 
differently dressed. At home I have a sharp spear and a shining helmet 
- but your fame and your love of thrill draws me here at this merry time 
of year. The greatest knights in all Christendom celebrate in this hall. 
All I ask is that one step forward, and join me in a game, a Christmas 
contest shall we say, a spot of sport." 
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Portuguese 

Eles olharam de volta para ele, e quanto mais olhavam para ele, mais o 
seu verde parecia crescer. Ninguém falou uma palavra. Eu não 
rebaixaria o silêncio deles ao medo, pois aqui no salão estavam 
sentados os mais bravos cavaleiros de toda cristandade. Antes, 
digamos, foi a cortesia que conteve toda língua, até que finalmente 
Arthur saudou o visitante e cumprimentou assim... 

Arthur: 

"Senhor, você é bem-vindo aqui. Por favor, desmonte de seu cavalo, e 
junte-se a nós neste banquete." 
 
O Cavaleiro Verde: 

"Não, então me ajude, eu não me convido para sua mesa. Eu não sou um 
intruso. Pelo sinal desta vara de azevinho, você pode ter certeza que eu 
venho em paz. Veja, eu uso roupas civis. Se eu tivesse guerra em minha 
mente, eu teria vindo vestido de forma diferente. Em casa eu tenho uma 
lança afiada e um capacete brilhante – mas sua fama e seu amor 
vibrante me atrai aqui nesta época divertida do ano. Os maiores 
cavaleiros em toda a Cristandade celebram neste salão. Tudo o que eu 
peço é um passo a frente, e junte-se a mim em um jogo, um concurso de 
Natal, digamos, um local de esporte." 

 

 

   


