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Storytelling – 10 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 10. 
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Texto linha a linha 
 
Sir Gawain: 
 
"Gracious queen,  
"Graciosa rainha,  
 
you honour me with your tears,  
você me honra com suas lágrimas, 
 
but I cannot share your regrets for the life of your faithful knight. 
mas eu não posso compartilhar seus arrependimentos pela vida de seu 
fiel cavaleiro.  
 
We must all submit to our fate." 
Todos devemos nos submeter ao nosso destino." 
 
Morgan Le Fay: 
 
Servants set out his armour on a silk carpet.  
Os criados colocaram sua armadura em um tapete de seda.  
 
He held up his spiked helmet and kissed it.  
Ele levantou o capacete espetado e o beijou.  
 
He stepped into his grieves.  
Ele entrou em suas mágoas.  
 
His batman buckled him into his breastplate.  
Seu ordenança afivelou o seu peitoral.  
 
Five men lifted him up onto his horse.  
Cinco homens o ergueram sobre cavalo.  
 
Over his shoulder,  
Por cima do ombro,  
 
 
 

" honour " é escrito com U diferente 

do " honor ", por ser escrita britânica. 

 

"set out" é um phrasal verb com 

vários significados. No contexto 

do texto está como " colocar ". 

 

"held up" é forma no passado do 

phrasal verb " hold up" que possui 

vários significados, no texto 

temos no sentido de " levantar". 

 "stepped into" é forma no 

passado do phrasal verb "step 

into" que significa "se envolver". 

 
"batman" além de ser o nome 

do icônico herói DC, também é 

usado para "ordenança". 
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he slung his shield on which was emblazoned, in gold,  
ele pendurou o escudo no qual estava estampado, em ouro,  
 
his five pointed symbol –  
o símbolo de cinco pontas -  
 
the sign by which all knew him as the noble Sir Gawain. 
o sinal pelo qual todos o conheciam como o nobre Sir Gawain. 
 
Sir Gawain: 
 
(Softly) Our Father who art in Heaven,  
(Suavemente) Pai nosso que estás no céu,  
 
I pray that the sacred star of my shield 
eu oro para que a estrela sagrada do meu escudo 
 
shall guide me and protect my honour.  
me guie e proteja minha honra. 
 
King Solomon devised this everlasting knot.  
O rei Salomão inventou esse nó eterno.  
 
Each point of the perfect pentangle reminds me of my duty.  
Cada ponto do pentágono perfeito lembra meu dever. 
 
Lead me not into temptation with my five senses. 
Não me leve à tentação com meus cinco sentidos. 
 
Deliver me from sinning with the five fingers of my hand.  
Livre-me de pecar com os cinco dedos da minha mão. 
 
Give me strength from the five wounds of your son, 
Dê-me força a partir das  cinco chagas/feridas de seu filho, 
 
our saviour.  
nosso salvador. 
 
 
 

"lead into" é o phrasal verb 

para "levar a" alguma 

coisa. 
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Let me find comfort in the five joys of St. Mary –  
Deixe-me encontrar conforto nas cinco alegrias de Santa Maria – 
 
and let me not waver from the five virtues of a true knight:  
e não me deixe desviar/vaciliar das cinco virtudes de um verdadeiro 
cavaleiro: 
 
Generosity of heart,  
generosidade de coração, 
 
faith to words,  
fé em palavras, 
 
purity of mind and body,  
pureza de mente e corpo, 
 
courtesy to high and low, 
cortesia de alto e baixo 
 
and sympathy for those who suffer. 
e simpatia por aqueles que sofrem. 
 
Morgan Le Fay: 
 
As soon as he had spoken this prayer, 
Assim que ele fez essa oração,  
 
he dug his golden spurs into the side of his steed,  
ele enfiou as esporas douradas na lateral do corcel, 
 
and its hooves sent sparks flying off the cobbles. 
e seus cascos enviaram faíscas voando dos paralelepípedos. 
 
He wandered westwards,  
Ele vagou para o oeste/direção do oeste, 
 
through dark forests,  
por/através florestas escuras,  
 
 

"Spoken" remete a falado(a), essa é mas 

uma clássica situação de: inglês não é 

tradução. "Spoken this prayer" é "fez essa 

oração". 

 "dug into" é forma no 

passado para o phrasal verb. 

"dig into" que remete a 

pressionar, puxar ou enfiar. 

 

"flying off" é uma expressão 

que remete a saindo do chão. 
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over high mountains, 
por montanhas altas 
 
and across fast flowing rivers.  
e através de rios que corriam/seguiam rapidamente. 
 
On his way he met wild trolls and ogres,  
No caminho, ele conheceu trolls e ogros selvagens, 
 
bulls, bears, dragons  
touros, ursos, dragões 
 
and all manners of abominable beasts.  
e todas as maneiras de animais abomináveis. 
 
He dealt(forma no passado de deal) with them as a knight should,  
Ele lidou com eles como um cavaleiro deveria, 
 
with his sword and lance when needs be.  
com sua espada e lança quando necessário. 
 
The rain, the sleet and the snow showed him no pity.  
A chuva, o granizo e a neve não mostraram piedade. 
 
His only company was Gryngelot,  
Sua única companhia era Gryngelot, 
 
his horse. His only shelter was his armour –  
seu cavalo. Seu único abrigo era sua armadura – 
 
but all these sufferings were nothing to him.  
mas todos esses sofrimentos não eram nada para ele. 
 
Still he quested on, until at last,  
Ainda assim, ele procurou, até que finalmente, 
 
on the eve of Christmas Day,  
na véspera do dia de Natal, 
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he prayed to St. Mary for a chapel where he could hear mass.  
orou a Santa Maria por uma capela onde pudesse ouvir missa. 
 
He crossed himself three times as he came over the brow of the hill,  
Ele se cruzou três vezes ao atravessar o topo da colina, 
 
and the turrets and battlements of a strong  
e as torres e ameias, de um forte 
 
but handsome castle came into view.  
mas bonito castelo, apareceram. 
 
With hope in his heart,  
Com esperança no coração, 
 
he spurred Gryngelot down the grassy slope  
ele levou Gryngelot pela encosta gramada   
 
to the deep moat at the end of the drawbridge. 
até o fosso profundo no fim da ponte levadiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"came over" é a forma no passo para 

o phrasal verb "come over" que 

nesse contexto significa "chegar em 

algum lugar, cruzar algo." 

 "came into" é a forma no passo para o 

phrasal verb "come into" que nesse 

contexto junto com view significa 

"chegar/trazer a visão" ou seja, aparecer. 
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Textos separados 
 
English 

Sir Gawain: 

"Gracious queen, you honour me with your tears, but I cannot share 
your regrets for the life of your faithful knight. We must all submit to 
our fate." 

Morgan Le Fay: 

Servants set out his armour on a silk carpet. He held up his spiked 
helmet and kissed it. He stepped into his grieves. His batman buckled 
him into his breastplate. Five men lifted him up onto his horse. Over his 
shoulder, he slung his shield on which was emblazoned, in gold, his five 
pointed symbol – the sign by which all knew him as the noble Sir 
Gawain. 

Sir Gawain: 

(Softly) Our Father who art in Heaven, I pray that the sacred star of my 
shield shall guide me and protect my honour. King Solomon devised this 
everlasting knot. Each point of the perfect pentangle reminds me of my 
duty. Lead me not into temptation with my five senses. Deliver me from 
sinning with the five fingers of my hand. Give me strength from the five 
wounds of your son, our saviour. Let me find comfort in the five joys of 
St. Mary - and let me not waver from the five virtues of a true knight: 
Generosity of heart, faith to words, purity of mind and body, courtesy 
to high and low, and sympathy for those who suffer. 

Morgan Le Fay: 

As soon as he had spoken this prayer, he dug his golden spurs into the 
side of his steed, and its hooves sent sparks flying off the cobbles. 

He wandered westwards, through dark forests, over high mountains, 
and across fast flowing rivers. On his way he met wild trolls and ogres, 
bulls, bears, dragons and all manners of abominable beasts. He dealt 
with them as a knight should, with his sword and lance when needs be. 
The rain, the sleet and the snow showed him no pity. His only company 
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was Gryngelot, his horse. His only shelter was his armour - but all these 
sufferings were nothing to him. Still he quested on, until at last, on the 
eve of Christmas Day, he prayed to St. Mary for a chapel where he could 
hear mass. He crossed himself three times as he came over the brow of 
the hill, and the turrets and battlements of a strong but handsome 
castle came into view. With hope in his heart, he spurred Gryngelot 
down the grassy slope to the deep moat at the end of the drawbridge. 

Portuguese 

Sir Gawain: 

"Graciosa rainha, você me honra com suas lágrimas, mas não posso 
compartilhar seus arrependimentos pela vida de seu fiel cavaleiro. 
Todos devemos nos submeter ao nosso destino." 

Morgan Le Fay: 

Os criados colocaram sua armadura em um tapete de seda. Ele 
levantou o capacete espetado e o beijou. Ele entrou em suas mágoas. 
Seu ordenança afivelou o seu peitoral. Cinco homens o ergueram sobre 
cavalo. Por cima do ombro, ele pendurou o escudo no qual estava 
estampado, em ouro, o símbolo de cinco pontas - o sinal pelo qual todos 
o conheciam como o nobre Sir Gawain. 

Sir Gawain: 

(Suavemente) Pai nosso que estás no céu, oro para que a estrela 
sagrada do meu escudo me guie e proteja minha honra. O rei Salomão 
inventou esse nó eterno. Cada ponto do pentágono perfeito lembra 
meu dever. Não me leve à tentação com meus cinco sentidos. Livre-me 
de pecar com os cinco dedos da minha mão. Dê-me força a partir das  
cinco chagas de seu filho, nosso salvador. Deixe-me encontrar conforto 
nas cinco alegrias de Santa Maria - e não me deixe desviar das cinco 
virtudes de um verdadeiro cavaleiro: generosidade de coração, fé em 
palavras, pureza de mente e corpo, cortesia de alto e baixo e simpatia 
por aqueles que sofrem. 

Morgan Le Fay: 

Assim que ele fez essa oração, ele enfiou as esporas douradas na lateral 
do corcel, e seus cascos enviaram faíscas voando dos paralelepípedos. 
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Ele vagou para o oeste, por florestas escuras, por montanhas altas e 
através de rios que corriam rapidamente. No caminho, ele conheceu 
trolls e ogros selvagens, touros, ursos, dragões e todas as maneiras de 
animais abomináveis. Ele lidou com eles como um cavaleiro deveria, 
com sua espada e lança quando necessário. A chuva, o granizo e a neve 
não mostraram piedade. Sua única companhia era Gryngelot, seu 
cavalo. Seu único abrigo era sua armadura - mas todos esses 
sofrimentos não eram nada para ele. Ainda assim, ele procurou, até que 
finalmente, na véspera do dia de Natal, orou a Santa Maria por uma 
capela onde pudesse ouvir missa. Ele se cruzou três vezes ao atravessar 
o topo da colina, e as torres e ameias, de um forte mas bonito castelo, 
apareceram. Com esperança no coração, ele levou Gryngelot pela 
encosta gramada até o fosso profundo no fim da ponte levadiça. 

 


