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Sem me perder em preâmbulos
Sem me perder em digressões
Assume-se a familiaridade com as peças
Pouco importa a familiaridade com as peças
Fragmentos e fragmentos de fragmentos
Escopo semântico-lexical
Mão do Thomas Middleton: MM, AW?
Original + traduções ad hoc (liberdades)



Troilus and Cressida (1601)
Anthony B. Dawson, ed.



All's Well That Ends Well (1603)
Russell Fraser/Alexander Legatt, eds.



Measure for Measure (1604)
Brian Gibbons, ed.



The dramatic use of Bawdy in Shakespeare
E.A.M. Colman (1974)



Shakespeare's Sexual Language – a glossary
Gordon Williams (1997)



“Pox” esvaziado ~ “maldição”
“A pox on't, let it go; 'tis but a drum.” (AW 3.6.35)
“Que se dane! Esqueça, é só um tambor.” (BH)

Menções à sífilis (Gordon Williams):

1. Timon of Athens (27)
2. Troilus and Cressida (20)
3. Measure for Measure (16)
4. Pericles (12)
5. Henry IV part II (9)
6. All's Well That Ends Well (6)



1. Infecção

Treponema pallidum



1. Infecção
1 GENTLEMAN […] Do I speak feelingly now?
LUCIO I think thou dost, and indeed with most painful feeling of thy 
speech. […]
1 GENTLEMAN I think I have done myself wrong, have I not?
2 GENTLEMAN That thou hast, whether thou art tainted or free.

(MM 1.2.29-34)

1º CAVALHEIRO […] Falo afetado agora?
LÚCIO Até penso que falas, mas se eu falo, vai doer.
1º CAVALHEIRO Acho que me comprometi agora, não?
2º CAVALHEIRO Foi o que fez, quer esteja maculado ou limpo.

PANDARUS
And at that time bequeath you my diseases. (T&C 5.11.54)
E, vinda a hora, legar-lhes minhas doenças.

feel, tainted, disease



2. Origem

Syphilidis, sive Morbus Gallicus
Girolamo Fracastoro (1530)

malady of France: “A associação 
da doença com a França se fixou 
após a investida contra Nápoles 
por Carlos VIII da França (1494), 
quando se espalhou rapidamente 
pela Europa.”

THERSITES 
“rotten diseases of the south”

 (T&C 5.1.17)
“moléstias putrefactas do sul”



2. Origem
French crown: “associações da França com a doença [suscitaram] 
um jogo-de-palavras com o nome inglês para a moeda francesa 
chamada écu.”

LUCIO ...I have purchased as many diseases under her roof as come 
to – [...]
2 GENTLEMAN To three thousand dolours a year.
1 GENTLEMAN Ay, and more. 
LUCIO A French crown more.

(MM 1.2.35-36; 39-41)
LÚCIO ...adquiri tantas doenças sob seu teto que amontam a... [...] 
2ºCAVALHEIRO A três mil dolores por ano. 
1ºCAVALHEIRO – Mais ainda. 
LÚCIO – Um tostão gálico a mais.



2. Origem
French crown: “sinais visíveis de sífilis na cabeça”
velvet (veludo): “alusivo à sífilis”
hair (cabelo, lat. pilus): “perde-se em decorrência da sífilis crônica ou de 
seu tratamento.”

1 GENTLEMAN Thou art good velvet: thou’rt a three-piled piece, I 
warrant thee. I had as lief be a list of an English kersey as be piled, as 
thou art piled, for a French velvet. 

(MM 1.2.26-28)
1º CAVALHEIRO Você é um belo veludo: um terciopelo, garanto. Eu 
preferiria ser um fiapo de feltro inglês a ter-seu-pelo à moda francesa.

LAVACHE
“your French crown for your taffety punk” 

(AW 2.2.16-17) 
“um tostão gálico para uma puta de tafetá”



3. Complicações



3.1 Manifestações Cutâneas
“French crown”

THERSITES
“the rivelled fee-simple of the tetter” (T&C 5.1.21)
 “a escritura definitiva das postemas”

“Now the dry serpigo on the subject” (T&C 2.3.65-66) 
“E agora uma pereba ressecada sobre este assunto”

PANDARUS
“Some gallèd goose of Winchester” (T&C 5.11.52) 
“alguma franga de Winchester cancrada”

tetter, serpigo, Winchester goose: “bulbo ou inchaço sifilítico na virilha; 
prostituta ou cliente de bordel do Bankside”; “a zona de meretrício de 
Bankside, ao sul do Tâmisa em Southwark, ficava nas 'liberties' do bispo 
[de Winchester], cujo palácio se encontrava adjacente.”



3.2 Olhos

POMPEY (to Mistress Overdone/ a Madame Detonada)
 “you that have worn your eyes almost out in the service” 

l (MM 1.2.92)
“você que quase arruinou os olhos na labuta”

PANDARUS
As many be here of panders' hall,
Your eyes, half out, weep out at Pander's fall. 

(T&C 5.11.45-46)
E se há aqui colegas meus por acaso,
Com os olhos rotos me chorem o ocaso.



3.3 Impotência
PANDARUS

Full merrily the humble-bee doth sing

Till he has lost his honey and his sting,

And being once subdued in armèd tail,

Sweet honey and sweet notes together fail.

(T&C 5.11.40-43)

Pleno júbilo, sassarica o abelhão,

Até perderem-se o mel e o ferrão,

E, derrotado no que as refregas pedem,

Doce mel e doce ritmo ambos se perdem. 

sing, sting, tail, sweet



3.4 Ossos
1G Thou art always figuring diseases in me, but thou art full of error: I am sound.
LUCIO Nay, not, as one would say, healthy, but so sound as things that are 
hollow. Thy bones are hollow. Impiety has made a feast of thee. (MM 1.2.42-46)

1ºC Você sempre imagina doenças em mim, mas se engana: estou tinindo.
LÚCIO Pois sim, não como se costuma dizer, pujante, mas tinindo feito coisas 
ocas. Seus ossos são ocos. A impiedade se serviu à vontade de você.

THERSITES “Neapolitan/incurable bone-ache” (T&C 2.3.14/5.1.21)
“dor nos ossos napolitana/incurável”

PANDARUS 
Or if you cannot weep, yet give some groans,
Though not for me yet for your aching bones. (T&C 5.11.47-48)

Caso não possam chorar, deem lá uns gemidos,
Se não for por mim, por seus ossos doloridos.

sound, bones, groan, bone-ache: “sífilis... destruía a medula óssea.”



3.5 Desfiguramento e Decomposição

LAVACHE O madam, yonder’s my lord your son with a patch of velvet on’s 
face. Whether there be a scar under’t or no, the velvet knows, but ’tis a 
goodly patch of velvet. [...]
LAFEW A scar nobly got, or a noble scar, is a good livery of honour; so 
belike is that. 
LAVACHE But it is your carbonadoed face. (AW 4.5.75-81)

LAVACHE Ó madame, lá vem meu senhor seu filho com um retalho de 
veludo no rosto. Se tem cicatriz embaixo ou não, só o veludo sabe, mas é 
um retalho formoso de veludo. [...] 
LAFEU Uma cicatriz nobremente conquistada, ou seja, uma cicatriz nobre, 
é uma bela insígnia de honra. É certamente o caso.
LAVACHE Mas foi o barbeiro quem lhe retalhou a face.

carbonadoed: prática culinária de talhar a carne para o cozimento, “aplica-
se às incisões do barbeiro-cirurgião para aliviar inchaços sifilíticos”



3.5 Desfiguramento e Decomposição
LUCIO
“I will, out of thine own confession, learn to begin thy health; but, whilst I 
live, forget to drink after thee.” (MM 1.2.31-32)

“Eu vou, depois da sua própria confissão, aprender a brindar a sua 
saúde, mas esquecer-me de beber do seu copo.” (Montaigne)

PAROLLES (sobre o exército florentino)
“half of the which dare not shake the snow from off their cassocks, lest 
they shake themselves to pieces.” (AW 4.3.141-142)

“metade dos quais não ousam espanar o pó do uniforme por medo de 
espanarem a si mesmo em muitos pedaços.”

shake/blow to pieces: “desintegrar como resultado da sífilis”



3.5 Desfiguramento e Decomposição

CRESSIDA
“I had as lief Helen’s golden tongue had commended Troilus for a 
copper nose.”

(T&C 1.2.92-93)

Eu preferiria ver a língua doirada de Helena provocando o nariz 
postiço de Troilus.

nose, 2: “a cartilagem do nariz era carcomida pela sífilis, 

produzindo uma das mutilações mais óbvias dos afetados” […] 

“sifilíticos às vezes escondiam sua deformidade com um nariz 

metálico.” […] “ela provavelmente tem o nariz vermelho dos 

beberrões em mente.”



4. Confusão de Sintomas

“A pox of this gout, or a gout of this pox, 
for the one or the other plays the rogue with my great toe.” 

(FALSTAFF 2H4, 1.2.238-239)
Uma gota da moléstia, ou moléstia francesa da gota, 

pois ou uma ou outra maltrata meu dedão. 



4. Confusão de Sintomas
PANDARUS 

“A whoreson phthisic, a whoreson rascally phthisic so troubles me [...] and I 

have a rheum in my eyes too and such an ache in my bones...” 

(T&C 5.3.101-104)

“Uma tísica feladaputa, uma feladaputa duma bandida duma tísica me 

atormenta tanto […] e tenho uma remela nos olhos também, e uma tal dor nos 

ossos...”

phthisic (tuberculose): “eufemismo para sífilis”; rheum (secreção, remela): 

“confusão de nomenclatura... para a sífilis ou um de seus sintomas”; 

Colman: “...os olhos lacrimejando e juntas doloridas podiam ser sintomas da 

irite e da artrite às vezes associada com a gonorreia em estágio avançado”.



4. Confusão de Sintomas

DUKE VINCENTIO

For thine own bowels, which do call thee sire, 

The mere effusion of thy proper loins, 

Do curse the gout, serpigo, and the rheum

For ending thee no sooner. [...]

(MM 3.1.29-32)

Pois suas próprias entranhas que de pai o chamam,

A emissão mesma de seu próprio baixo ventre,

Vão amaldiçoar gota, pereba e remela

Por não o levarem antes. […]

gout: “Uso deriva em parte de confusão de sintomas, em parte de eufemismo.”



4. Confusão de Sintomas

1 GENTLEMAN (to Mistress Overdone)

How now, which of your hips has the most profound sciatica? (MM 1.2.47-48)

1º CAVALHEIRO (a Madame Detonada)

Ora, ora, qual de suas ancas tem a ciática mais profunda?

 

THERSITES

“rotten diseases diseases of the south... sciaticas... take and take again such 

preposterous discoveries.” (T&C 5.1.17-22)

“doenças putrefactas do sul... ciáticas... cubram e recubram tais experimentos 

de invertido.”

sciatica; preposterous: invertido (homo)



5. Tratamentos

“Por uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio.”



5.1 Mercúrio

sweat (suar): “submeter-se ao tratameto por sudorese para sífilis.”

tub (banheira): “o recipiente em que se charqueava carne, e aquele 
em que pacientes eram expostos a vapor de cinábrio [sulfeto de 
mercúrio], que se condensava no corpo na forma de pó.”

bald (careca)/ hair (cabelo): perda de cabelo por sífilis ou 
tratamento.

pain (dor): “aquela provocada por doença venérea e seu tratamento.”

tooth, 3 (dente): perda dos dentes por salivação (efeito do mercúrio).



5.1 Mercúrio
PANDARUS 

Till then I’ll sweat and seek about for eases,

 (T&C 5.11.53)

Até lá, eu suo e busco algum alívio.

MITRESS OVERDONE (MADAME DETONADA)

Thus, what with the war, what with the sweat, what with the gallows, and 

what with poverty, I am custom-shrunk.” 

(MM 1.2.67-69)

Assim, seja com a guerra, seja com a suadeira, seja com a forca, ou 

seja com a penúria, minha clientela encolhe.



5.1 Mercúrio
POMPEY (sobre Mistress Overdone/Madame Detonada)
Troth, sir, she hath eaten up all her beef, and she is herself in the tub. 

(MM 3.2.50-51)
De fato, senhor, ela comeu toda carne disponível e ela mesma foi ser 
charqueada na banheira.

beef: homem em sua capacidade sexual; Gibbons: prostitutas

LUCIO
“...it must be so. Ever your fresh whore and your powdered bawd, an 
unshunned consequence; it must be so.” (MM 3.2.52-54) 
“...assim deve ser. Sempre de puta fresca a cafetina charqueada, 
consequência inevitável; assim deve ser.”

powdered bawd 



5.2 Dieta
POMPEY “...such a one, and such a one, were past cure of the thing you 

wot of, unless they  kept very good diet...” (MM 2.1.99-100);

“...aquele, e aquele outro, já não tinham cura para aquilo que você sabe, a 

menos que mantivessem uma ótima dieta...”

“...this Mistress Elbow, being, as I say, with child, and being great-bellied, 

and longing, as I said, for prunes...” (M2.1.88- 90);

“...essa Senhora Curvo, estando, como digo, grávida, e com uma barriga 

enorme, e com desejos, como eu disse, por ameixas...”

diet: “comida seca como parte do tratamento para a sífilis”

prunes: ameixas cozidas [stewed prunes; stew = bordel) eram vistas tanto 

como tratamento quanto profilaxia para a sífilis. 



6. Fogo e Calor
PANDARUS: ...my business seethes.

SERVANT Sodden business? There’s a stewed phrase indeed! 

(T&C 3.1.35-36)

PANDARUS ...meu assunto ferve.

CRIADO Assunto fervendo? Taí uma expressão inflamada de fato!

DUKE VINCENTIO

I have seen corruption boil and bubble/ Till it o'errun the stew. 

(MM 5.1.314-315)

Vi corrupção borbulhar em ebulição/ Até entornar o caldo.

sodden, boil, hot 



6. Fogo e Calor
LAVACHE (sobre o diabo)
“his fisnomy is more hotter in France than here” (AW 4.5.30-31)
“a fisionomia dele é mais quente na França do que aqui”

THERSITES
“Fry, lechery, fry!” 

(T&C 5.2.56)
 “Frita, safadeza, frita!”
  
“Lechery, lechery, still wars and lechery, nothing else holds fashion – a 
burning devil take them” 

(T&C 5.2.191-193)
“Safadeza, safadeza, sempre guerras e safadeza, nada mais faz 
sucesso – que um demônio flamejante os leve.” 

hot, fry, burn



Take care!

afonso.leonardo@gmail.com 
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