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Existem no mesmo ser humano conhecimentos que, a despeito da completa 

diferença entre eles, têm o mesmo objeto, de tal forma que só é possível 

concluir que há sujeitos diferentes no mesmo ser humano.  

(Franz Kafka. Aforismos) 



 
 

 
 

RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo o estudo e a tradução da peça Reigen do escritor e 
médico austríaco Arthur Schnitzler (1862 – 1931), que viveu no período conhecido 
como Viena fin-de-siècle. Inicialmente, trata do contexto político do fin-de-siècle que 
levou à chamada crise percebida nas artes, ciência e literatura. A segunda parte 
analisa a inserção de Schnitzler nesse cenário e o contexto de criação e exibição de 
Reigen como obra panóptica da sociedade vienense da época, e a criação de seus 
personagens-tipo. Em seguida, aborda o lugar do texto dramático no teatro e a 
tradução do texto teatral, orientando-se por trabalhos teóricos atuais na área de 
tradução teatral. Na sequência, serão apresentados os personagens de Reigen em 
contexto brasileiro bem como serão justificadas algumas escolhas tradutórias. Por fim, 
serão apresentadas duas traduções de quatro cenas selecionadas de Reigen como 
Ciranda, das quais uma procura apresentar a peça de Schnitzler ao público brasileiro, 
enquanto a outra tem como finalidade uma atualização do texto original no contexto 
brasileiro.  

Palavras-chave: Tradução. Teatro. Literatura austríaca. Arthur Schnitzler.        

Personagens-tipo. Reigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This dissertation aims at the study and translation of the play Reigen by the Austrian 
writer and physician Arthur Schnitzler (1862 - 1931), who lived in the period known as 
Vienna fin-de-siècle. Initially, it deals with the political context of the fin-de-siècle that 
led to the so-called crisis perceived in the arts, science and literature. The second part 
analyzes Schnitzler's insertion in this scenario and the context of Reigen's creation and 
exhibition as a panoptic work of the Viennese society of the time, and the creation of 
his stock characters. Then, it addresses the place of the dramatic text in the theater 
and the translation of the theatrical text, guided by current theoretical works in the field 
of theatrical translation. Following, Reigen’s characters in a Brazilian context will be 
presented and some translation choices will be justified. Finally, two translations of four 
selected scenes by Reigen as Ciranda will be presented, of which one seeks to present 
Schnitzler’s play to the Brazilian audience, while the other aims to update the original 
text in the Brazilian context. 

Keywords: Translation. Theater. Austrian Literature. Arthur Schnitzler. Stock 
Character. Reigen.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

No capítulo “Tensões e crises” de seu livro Áustria: uma história literária, os 

autores Klaus Zeyringer e Helmut Gollner (2019) traçam um panorama da literatura 

austríaca escrita durante as últimas décadas do século XIX e a primeira década do 

século XX, período mais comumente chamado Viena fin-de-siècle, e que marca não 

apenas a queda da monarquia habsburgiana, mas abarca uma época de intensas 

transformações que influenciaram profundamente a formação do sujeito moderno. 

Para os autores “já antes do fim real, a decadência da monarquia havia se tornado um 

pressentimento e uma expressão corriqueira”. Nesse contexto, é ilustrativa para a 

atmosfera daquela época a definição formulada por Karl Kraus de que a Áustria-

Hungria seria “um laboratório para o fim do mundo” (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019: 

388).   

Essa sensação viria a afetar principalmente as “pessoas cultas da aristocracia 

e da burguesia”, pois “as camadas pobres já estavam presas há muito tempo numa 

miséria aparentemente interminável”, que muitos acreditavam poder deixar para trás 

emigrando. Segundo Magris e Reininger, citados por Zeyringer e Gollner (2019: 388-

389) 

A “diversidade contraditória da monarquia aguçava [...] nos súditos a 
consciência de uma das experiências fundadoras da modernidade”:  que 
“toda realidade aparentemente fechada em si mesma e homogênea consiste, 
na verdade, em uma variedade de elementos heterogêneos que se afrontam 
em uma oposição irreconciliável” 

No Império Austro-Húngaro desse período, “os falantes de alemão como língua 

materna representavam apenas um quarto da população total” (ZEYRINGER; 

GOLLNER, 2019: 389), mas detinham o poder de administração de todo o território. 

Isso gerava conflitos e tensões que prepararam o terreno para o fortalecimento de 

ideias nacionalistas e para a ascensão de partidos políticos orientados pela ideia de 

que todos os falantes de alemão como língua materna fariam parte da “nação” alemã, 

tornando a situação conflitante ainda mais crítica. Os conflitos desse período giravam 

em torno de controlar e extinguir qualquer tentativa de implementação de políticas 

educacionais e administrativas bilíngues nas regiões em que a língua nativa, embora 

falada, não era o alemão, como em Celje, hoje parte da Eslovênia, e na Boêmia e 

Morávia, que compõem hoje a República Checa (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019: 

390).  
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Viena, capital do império, que contava com diversos grupos linguísticos e 

culturais, viu o prefeito antissemita Karl Lueger afirmar o “caráter alemão” da cidade, 

e, a partir de 1900, todo migrante que chegasse a Viena era obrigado a fazer um 

juramento de que iria ajudar a “manter o caráter alemão da cidade”1 (ZEYRINGER; 

GOLLNER, 2019: 390).  

Apesar de toda a crise, o governo, colocando ao centro os rituais da Casa dos 

Habsburgos e da Igreja católica, “procurava passar a sensação de que todo mundo 

vivia junto, de maneira pacífica, na grande Casa da monarquia” (ZEYRINGER; 

GOLLNER, 2019: 392). No entanto, “a identificação da população com a Casa imperial 

foi repetidamente abalada” e as relações com outros países, como Rússia e Itália, não 

era baseada em confiança. Após diversos assassinatos na família real e um suicídio, 

a guerra foi sendo vista como uma solução para todos os problemas, inclusive com a 

contribuição “[d]a área da filosofia, sociologia, psicologia, jornalismo e, para não 

esquecer, ciências históricas” (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019: 393). Foi nesse ritmo 

que “o sistema das alianças ganhou força, o desmoronamento tornou-se concreto”. 

Em seguida, veio a Primeira Guerra e o desmembramento do Império dos 

Habsburgos. Na sequência disso “formaram-se vários Estados nacionais 

independentes e, como – supostamente – disse o estadista francês Clemenceau, a 

Áustria foi aquilo que sobrou” (ZEYRINGER; GOLLNER, 2019: 394).  

Esse breve panorama com o qual abrimos nosso trabalho fornece uma 

dimensão do que era a sensação de “fim do mundo” a que se referia Karl Kraus, 

dizendo que a Áustria era seu laboratório. O esfacelamento das instituições e do 

mundo conhecido até então, no entanto, não eram sintoma apenas austríaco, pois a 

Primeira Guerra Mundial, que foi o fruto desse período turbulento, contou com a 

participação de diversos países de dentro e fora da Europa.  

A importância de entendermos o contexto social e político desse período se 

justifica pelo fato de que este trabalho irá tratar da tradução de uma peça cujos 

personagens estão inseridos nesse contexto. E, mesmo que a análise e interpretação 

da obra não seja o nosso ponto de maior interesse, ela se faz necessária para 

compreendermos a sua importância não apenas enquanto retrato de um período 

                                                           

1 A peça Professor Bernhardi, escrita por Arthur Schnitzler em 1912, descreve o ambiente antissemita 
e racista do período.  
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histórico, mas principalmente como obra de relevância atual, o que justifica sua 

escolha como objeto de pesquisa em um programa de pós-graduação.  

O neurocientista e prêmio Nobel no ano 2000 Eric Kandel, em sua importante 

obra The Age of Insight (A Era da Percepção, tradução nossa), faz um estudo analítico 

desse período traçando um panorama entre arte, neurociência e psicologia. Nele, 

Kandel descreve como o sucesso científico alcançado pelo Iluminismo levou à crença 

de que todos os aspectos da vida humana poderiam ser resolvidos e melhorados 

através do pensamento racional, e de como o Modernismo chegou como uma 

resposta a isso, mostrando que as condições da vida humana não tinham melhorado 

após a revolução industrial. Segundo Kandel, a biologia, principalmente com Charles 

Darwin, foi influenciadora do Modernismo quando provou que os seres humanos não 

eram criaturas guiadas unicamente por um Deus perfeito e todo poderoso, mas 

também animais que estão sujeitos a emoções irracionais incontroláveis pela razão 

(KANDEL, 2012)2. O autor explica que o Modernismo em Viena teve três 

características que o diferenciaram dos demais e que contribuíram para que a capital 

austríaca se tornasse o epicentro do surgimento de uma nova noção de homem: o 

primeiro deles foi “a nova visão a respeito da mente humana como sendo 

principalmente irracional por natureza”3, rompendo radicalmente com a noção vigente 

até o momento e fazendo surgir a ideia de que “conflitos inconscientes estão presentes 

nas ações de todas as pessoas todos os dias”4.  

Consequentemente, em um momento em que as pessoas em outros lugares 
queriam obter maior domínio do mundo externo, dos meios de produção e da 
disseminação do conhecimento, os modernistas de Viena focaram dentro de 
si, e tentaram entender a irracionalidade da natureza humana e como o 
comportamento irracional se reflete no relacionamento interpessoal. Eles 
descobriram que, por trás de seu verniz elegante e civilizado, as pessoas 
abrigam não apenas sentimentos eróticos inconscientes, mas também 
impulsos agressivos inconscientes contra si mesmas e contra os outros. 
Freud mais tarde chamou esses impulsos sombrios de instinto de morte5.  

                                                           

2 Não será possível marcar páginas dessa referência porque a versão utilizada foi um ebook.  
3 “[T]he new view of the human mind as being largely irrational by nature”.  
4 “[U]ncounscious conflicts are presente in everyone in their everyday actions”.  
5 “Consequently, at a time when people elsewhere wanted to obtain greater mastery of the external 
world, of the means of production and the dissemination of knowledge, modernists in Vienna focused 
inward and tried to understand the irrationality of human nature and how irrational behavior is reflected 
in the relationships of one person to the other. They discovered that beneath their elegant, civilized 
veneer, people harbor not only unconscious erotic feelings, but also unconscious aggressive impulses 
that are directed against themselves as well as others. Freud later called these dark impulses the death 
instinct”.  
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   Segundo Kandel, essa revolução no pensamento não ocorreu apenas para 

Freud, embora ele tenha sido seu maior e mais conhecido expoente. Para o autor, 

Friedrich Nietzsche já vinha tratando desse tema e o filósofo, juntamente com Darwin, 

foi grande influenciador da teoria que Freud mais tarde desenvolveria. Kandel enfatiza 

que “seus contemporâneos [de Freud] Schnitzler, Klimt, Kokoschka, e Schiele, 

também descobriram e exploraram novos aspectos da nossa vida mental 

inconsciente”6.  

 A segunda característica do Modernismo vienense foi a capacidade de 

autoanálise (self-examination), que, segundo o autor, está presente nas obras de 

artistas da época, principalmente Klimt e Kokoschka, e também em Schnitzler. Para 

ele, essa capacidade de autoanálise “definiu a Viena de 1900”. A terceira 

característica foi “a tentativa de integrar e unificar o conhecimento, uma tentativa 

conduzida pela ciência e inspirada pela insistência de Darwin no fato de que os seres 

humanos devem ser compreendidos biologicamente da mesma forma que os outros 

animais”7. Isso abriu as portas para a comunhão entre os diversos pensadores, 

artistas e cientistas da época, o que contribuiu para a formação de grupos muito 

integrados, como será discutido mais adiante. Embora Kandel encontre muitas 

semelhanças entre a teoria de Freud, as obras de Schnitzler, e as pinturas de Klimt, 

Kokoschka e Schiele, ele reconhece que cada um as desenvolveu à sua maneira e 

contribuiu também de maneira independente para o desenvolvimento da nova noção 

de homem que surgia. Sobre a relação pessoal Freud-Schnitzler, o que se tem hoje 

são duas cartas do cientista para o escritor que comprovam que os dois liam a obra 

um do outro e nas quais o pai da psicanálise afirma que Schnitzler mostrava em sua 

literatura aquilo que lhe custava anos de observação clínica, e chegou a chamá-lo de 

seu duplo8. 

 Em Viena fin-de-siècle, Carl Schorske também discute o que estava 

acontecendo em Viena nesse período, mas seu foco está mais para a produção 

                                                           

6 “[H]is contemporaries Schnitzler, Klimt, Kokoschka, and Schiele also discovered and explored new 
aspects of our unconscious mental life”.   
7 “[T]he attempt to integrate and unify knowledge, an attempt driven by science and inspired by Darwin’s 
insistence that human beings must be understood biologically in the same way as other animals”.  
8 Essas duas únicas cartas de que se tem notícia da correspondência de Freud para Schnitzler foram 
traduzidas e publicadas por Pedro Heliodoro Tavares, professor da área de alemão do departamento 
de Letras e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina. O artigo encontra-se 
disponível em https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/raf/article/view/1151/1052  
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cultural e não tanto para a ciência, como no caso de Eric Kandel. No capítulo em que 

aborda a obra de Schnitzler, Schorske afirma que em seu livro Der Weg ins Freie (O 

caminho para a liberdade), “[O] sensível [personagem] Wergenthin reflete em sua vida 

psíquica a condição despedaçada e dilacerada que caracteriza o panorama social de 

Schnitzler”. Para o escritor “[A] sociedade é um caos de orientações éticas 

conflitantes, e Wergenthin é a média resultante: um vazio de valores” (SCHORSKE, 

1989: 34). Ainda sobre a mesma obra, o autor compõe um parágrafo analítico muito 

interessante que reproduzimos aqui:  

Aspirando à tragédia, Schnitzler só alcançou a melancolia. Um dos 
personagens observa que não existe nenhum Weg ins Freie a não ser dentro 
do eu. Schnitzler, preso entre a ciência e a arte, entre o compromisso com 
velhos princípios e novos sentimentos, não podia encontrar nenhum sentido 
novo e gratificante no eu, ao contrário de Freud e dos expressionistas. 
Tampouco viria a conceber uma solução para o problema político da psique, 
ao contrário do que faria Hofmannsthal. Liberal desesperançado, mas 
convicto, ao varrer as ilusões, pôs o problema com clareza. Não poderia criar 
uma nova fé. Como analista da alta sociedade burguesa vienense, porém, 
Schnitzler é único entre seus contemporâneos na literatura. Como Ravel, 
compreendeu as tradições do mundo da valsa, e mais, também a psicologia 
dos seus indivíduos na relação cada vez mais excêntrica com o todo em 
dissolução. Descreveu como ninguém a matriz social onde tomaram forma 
tantos elementos do subjetivismo do século XX: a cultura moral-estética em 
desintegração da Viena fin-de-siècle (SCHORSKE, 1989: 35).  

Em seu artigo intitulado Arthur Schnitzler e a linguagem na ficção, Alice Leal 

traça um panorama do período do fin-de-siècle vienense que levou ao surgimento dos 

grupos conhecidos como Wiener Moderne [Modernismo Vienense] e Jung-Wien 

[Jovem Viena]. Segundo a autora, “o termo Wiener Moderne refere-se a um 

agrupamento abrangente de artistas e pensadores de diversas áreas, incluindo a 

filosofia, as artes plásticas, a literatura, a arquitetura e a música, assim como as 

ciências sociais, a matemática e a medicina” (LEAL, 2017: 313). Os círculos que se 

formaram na capital austríaca deram origem a um pensamento inovador que acabou 

se espalhando e influenciando as diversas áreas do conhecimento não apenas na 

Áustria, mas em outras regiões (SCHORSKE, 1981, apud LEAL, 2017: 314). Esse 

pensamento inovador teria sido influenciado pelo contexto histórico-político-social no 

país, onde o modernismo chegou mais tarde e quase ao mesmo tempo em que a 

classe média liberal ascendia. Ainda, o fato de as elites intelectuais frequentarem os 

mesmos cafés e de que “essa elite representava a combinação inusitada e única na 

Europa entre provincialismo e cosmopolitismo, e entre tradicionalismo e modernismo” 

(SCHORSKE, 1981; GAY, 2002; WUNBERG, 1981 apud LEAL, 2017: 314), criou o 
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cenário que levou a uma coesão das criações artísticas, filosóficas e científicas do 

período. Carl Schorske explica que  

[o]s mais refinados escritores de Viena, pintores, psicólogos e até 
historiadores da arte preocuparam-se com o problema da natureza do 
indivíduo numa sociedade em desintegração. Dessa preocupação resultou a 
contribuição austríaca para uma nova concepção do homem (SCHORSKE, 
1988: 26).  

  A tese do autor é a de que o “homem psicológico hoje onipresente” teria surgido 

dessa crise política e cultural desencadeada em Viena (SCHORSKE, 1988: 26). 

Nesse contexto, o grupo Jung Wien, que incluía apenas escritores, e que publicava 

no periódico vienense Moderne Dichtung e se encontrava no café Griensteidl, 

apresentava um programa literário cuja máxima era “’die Wahrheit, wie jeder sie 

empfindet’, ou, na tradução de Leal, ‘a verdade de acordo com a percepção de cada 

um’” (LEAL, 2017: 315), e esse programa “implicava o movimento antiessencialista de 

mudança de foco do objeto em si para a percepção (obrigatoriamente subjetiva) do 

objeto” (WUNBERG 1981: 33, apud LEAL, 2017: 315-316). Além disso, a autora 

explica que “essa valorização do subjetivo também teria a ver com outro dos principais 

leitmotive tanto nos textos literários quanto nos não literários dos autores do Jung-

Wien, a saber: a crise do eu” (LEAL, 2017: 316).  

A valorização do subjetivo que estava ligada a essa “crise do eu” foi abordada 

por alguns autores, como aponta Alice Leal, lançando mão das reflexões de Ernst 

Mach: 

Para Ernst Mach, essa crise se traduz no seguinte dilema: podemos encarar 
o mundo e todos os “eus” que nele vivem ou como entidades reais e 
objetivamente apreensíveis (o que seria um exercício fútil) ou como entidades 
contidas no nosso próprio eu (algo que não se aceita assim tão facilmente) 
(MACH, 1886, apud LEAL, 2017: 316). 

  

Outro autor citado por Leal é Hermann Bahr, que em seu ensaio “Das 

Unrettbare Ich” argumenta que “o eu não pode ser salvo (o título do ensaio) – nem 

pelos deuses, nem pela Terra, pois ambos foram destronados pela razão” (BAHR, 

1984/2010, apud LEAL, 2017: 316). A autora argumenta ainda que faz sentido pensar 

que os membros do Jung Wien fossem leitores de Nietzsche, que influenciou muito 

seu programa literário e que para Wunberg “os textos de Nietzsche permeiam, seja 

de forma implícita ou explícita, todo o pensamento do grupo” (WUNBERG 1981, apud 

LEAL, 2017: 316).  



18 
 

 
 

No campo do teatro especificamente, essa mudança de foco do objeto em si 

para a percepção subjetiva do objeto é algo que Peter Szondi problematiza em sua 

obra Teoria do Drama Moderno [1880 – 1950]. No capítulo intitulado “A crise do 

drama”, em que traça o panorama inicial da dramaturgia moderna, o autor faz um 

estudo da obra de cinco autores, a saber, Ibsen (1828-1906), Tchekhov (1860-1904), 

Strindberg (1849-1912), Maeterlinck (1862-1949) e Hauptmann (1862-1946). Para 

Szondi, Ibsen é o autor da interioridade, ao passo que em Tchekhov “os homens vivem 

sob o signo da renúncia” (SZONDI, 2011: 40). A obra de Hauptmann é diversas vezes 

denominada por Szondi de “drama social”, enquanto a obra de Maeterlinck que Szondi 

aborda “tenta fazer a exposição dramática do homem em sua impotência existencial, 

o homem enquanto ser entregue a um destino ao qual se veda a visão clara” (SZONDI, 

2011: 61). Mas é em Strindberg (1849 -1912) que aparece com maior força e clareza 

o que mais tarde irá se configurar como as bases do teatro moderno. Para Szondi é 

“com Strindberg [que] tem início o que mais tarde ganha o nome de ‘dramaturgia do 

eu’ e determina por decênios o quadro da literatura dramática” (SZONDI, 2011: 46). 

Embora os conceitos de “dramaturgia do eu” e “crise do eu” sejam distintos, um se 

referindo especificamente ao teatro, e o outro a um contexto histórico e filosófico, ou 

ainda, a um espírito do tempo, o paralelo que tentamos estabelecer aqui é o do foco 

no sujeito e sua subjetividade e não mais no objeto, algo que ambos os conceitos 

parecem compartilhar. Faz todo o sentido que em Strindberg tenhamos exemplos em 

que “a obra não repousa sobre a unidade da ação, mas sobre a unidade do Eu” 

(SZONDI, 2011: 49), como no caso da peça O pai. O problema da forma Strindberg 

resolveu com a técnica das estações, em que as cenas ocorrem sucessivamente sem 

a necessidade de estarem ligadas por um nexo causal. Diferentemente do drama “não 

decorrem uma da outra”, “elas antes aparecem como contas isoladas, inseridas no fio 

tecido pelo Eu em seu avanço” (SZONDI, 2011: 53).  

Esse cenário no campo do teatro, que inclui expoentes de fora de Viena, nos 

mostra que os artistas, cientistas e pensadores da Wiener Moderne não estavam 

sozinhos, ou antes, não iniciaram o movimento que culminou nas mudanças de 

percepção a respeito do sujeito e da realidade que esse grupo vienense iria influenciar. 

As mudanças no teatro, que é nosso foco aqui, já vinham ocorrendo mundo afora, e 

os autores vienenses souberam beber dessas fontes e trazê-las para seu cenário de 

profundas mudanças políticas e filosóficas.  
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Estabelecendo o cenário político e filosófico e citando alguns movimentos no 

contexto teatral no qual os autores do Jung Wien viveram, podemos começar a 

entender o contexto discursivo-cultural em que Arthur Schnitzler compôs sua obra, 

além de ter uma base filosófica para compreender tanto o ambiente inspirador quanto 

as escolhas do autor na escrita de sua obra Reigen, objeto deste estudo, e que será 

investigada a partir do capítulo 2.  

Como iremos analisar com mais profundidade posteriormente, Reigen é uma 

peça em dez cenas curtas e com dez personagens que se revezam a cada duas cenas 

formando uma corrente que se fecha quando a última cena se encontra com a 

primeira. Todas as dez cenas, embora ligadas entre si pela repetição e pela ação 

dramática, a saber, o encontro sexual entre os personagens, são como as contas 

isoladas a que Szondi se referia falando a respeito do drama de estações de 

Strindberg, embora não consideremos Reigen como uma peça de estações, pois que 

neste tipo temos um personagem em diferentes situações, já em Reigen temos dez 

personagens na mesma situação. Além disso, em Reigen, embora cada cena seja 

independente, elas estão ligadas por um personagem que vai migrando de uma cena 

a outra, sempre em revezamento e estabelecendo o elo entre os personagens e as 

cenas. Outra característica da peça é os personagens serem nomeados de acordo 

com sua função social, além de agirem de acordo com ela, o que os caracteriza como 

personagens-tipo. No entanto, no interior das cenas, cada um é envolto em um conflito 

– algo que, num sentido mais restrito, personagens-tipo não deveriam ter – e que se 

evidencia já pelo fato de todos eles buscarem algo que não encontra satisfação.  

O objeto da peça parece ser o desejo que busca no outro a sua satisfação, 

sem, no entanto, encontrá-la, e o que vemos em cena são os sujeitos e sua relação 

com esse desejo, que pode ser lido, entre outras interpretações, como um anseio por 

identificação e por encontro. Ao colocar esses sujeitos isolados psicológica, social e 

formalmente na peça, Schnitzler parece nos apontar para a primeira máxima do Jung 

Wien, “a verdade, como cada um a percebe”, ou, a representação da subjetividade. 

Da mesma forma, um dos leitmotivs do grupo, a chamada “crise do eu”, que parece 

ser um conflito derivado da recém descoberta falta de unidade do sujeito, e que se 

reflete num sentimento de “não encontro”, tanto consigo mesmo quanto com o outro, 

também parece estar desenhada na peça no sentido de que alguns personagens não 

parecem corresponder no plano individual às suas funções sociais pré-estabelecidas, 
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ou, antes, correspondem apenas aparentemente. O fato de todos agirem moralmente 

da mesma forma, independente de terem o vínculo do casamento ou amarras de 

gênero e classe, nos remete ao dilema a que se refere Ernst Mach (LEAL, 2017, p. 

316), quando ele diz que a crise se traduziria em encarar os vários “eus” do mundo 

como partes do nosso próprio eu.  Já o argumento de Hermann Bahr, da 

impossibilidade de salvação do eu, uma vez que a religião e tudo o que ela representa 

– inclusive a decadência da monarquia e da imagem mítica do rei como modelo de 

conduta e valores, cenário político da Áustria no período – perde o sentido diante da 

razão, algo que também é possível perceber em Reigen. Os personagens, pelo menos 

na sua vida íntima, não parecem ser regidos por modelos de conduta ditados por 

referenciais religiosos ou aristocráticos, muito pelo contrário. Na cena 5, em que há 

um discurso acerca do comportamento entre o marido e a esposa, esse é vazio e 

carregado de lugares comuns e moralismos que nem os personagens e nem o público 

acreditam. Além disso, fica evidente em algumas cenas o fato de que o homem é 

modelo do próprio homem. Um dos personagens inclusive, o conde, apresenta dois 

discursos muito interessantes, um na penúltima cena, que versa a respeito da vida e 

que pode ser lido como niilista, e outro na última cena, enquanto observa a prostituta 

dormindo, e pensa consigo que todas as mulheres enquanto dormem são iguais. Pelo 

exposto é que este trabalho irá propor a denominação “personagens-tipo em crise” 

para as personagens de Reigen.  

Nos chama a atenção o fato de Reigen ser continuamente encenada em 

diversas partes do mundo num período que já compreende cem anos, mantendo-se 

atual e possibilitando a adaptação para diferentes sistemas teatrais. Nos instiga 

investigar quais elementos são responsáveis pelo seu sucesso e contínuo despertar 

de interesse. Além disso, pensar em como se daria uma adaptação da obra para os 

palcos brasileiros é também para nós um elemento motivador. Pensar a 

caracterização de personagens tão tipicamente austríacos e marcados historicamente 

localizados no Brasil de hoje, se mostrou bastante interessante, não apenas do ponto 

de vista do exercício tradutório, mas também pelo viés da possibilidade de um texto 

que colocasse em relação as diferentes classes sociais do país, aparentemente 

menos marcadas que na sociedade vienense do final do século XIX, mas na prática 

ainda separadas por diversas convenções e injustiças sociais. Como exercício social 

e filosófico, pode servir para demonstrar que, embora distantes temporalmente, as 
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duas sociedades apresentam muito em comum, tanto em costumes como em 

hierarquia e crise. E no cenário brasileiro atual, em que se observa um retorno ao 

conservadorismo, e onde questionamentos acerca da moral tomaram o cenário 

político, dividindo a população de maneira bastante drástica, tanto mais atual parece 

ser uma peça do final do século XIX que escancarou a moral da época e escandalizou 

a população.  

 Logo após essa introdução, no segundo capítulo iremos apresentar o autor, 

contextualizá-lo no quadro da dramaturgia moderna bem como explicar o contexto de 

estreia de Reigen e sua trajetória de mais de cem anos. Iremos também abordar 

brevemente o contexto de cada personagem-tipo na Viena fin-de-siècle. No capítulo 

três faremos uma discussão a respeito do lugar do texto no teatro, e também 

entraremos em questões teóricas acerca da tradução de textos teatrais. Neste capítulo 

também abordaremos a questão da linguagem em Reigen bem como apresentar uma 

possível forma de tratá-la no contexto brasileiro. Para isso, traremos exemplos de 

registros de variantes locais na literatura brasileira que podem ser uma maneira de se 

resolver a questão dialeto x língua padrão tão importante na peça. Neste capítulo 

também justificaremos nosso caminho tradutório até a escolha final de apresentar 

duas traduções, uma para entender o contexto de Schnitzler, destinada à leitura, e 

outra como tradução adaptada para o contexto brasileiro, ou, pensada para o palco. 

No capítulo quatro faremos a apresentação dos personagens-tipo no contexto 

brasileiro que farão parte de nossa tradução pensada para o palco. Neste capítulo 

também apresentaremos trechos das traduções com algumas justificativas das 

escolhas tradutórias. No capítulo cinco traremos a versão na íntegra das quatro cenas 

traduzidas, e, por fim, faremos a conclusão de nosso trabalho no capítulo seis.  
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2 ARTHUR SCHNITZLER E A PEÇA REIGEN  

Arthur Schnitzler, médico, dramaturgo, romancista e contista, nasceu em 1862 

em Viena, capital do antigo Império Austro-húngaro, e incorpora quase setenta anos 

da história austríaca, nesse período de grandes mudanças culturais e políticas. 

Schnitzler escreveu dois romances, cerca de 40 peças de teatro e 60 contos e novelas. 

Filho de um médico de origem judaica que, saído da Hungria, constituiu carreira em 

Viena e construiu um grande nome, Schnitzler seguiu a carreira do pai mais por 

obrigação que por vocação, pois aos 18 anos já havia escrito 23 peças de teatro e 

trabalhava no texto inicial de mais 13 (LEAL, 2017: 318). No início de sua carreira 

médica foi assistente de um cirurgião, mas veio a interessar-se mesmo pela 

psiquiatria. Schnitzler atuou na clínica do pai até 1893 e, quando este faleceu, o autor 

pôde então diminuir sua carga horária como médico e dedicar-se à escrita. Nesse ano, 

Schnitzler também se estabeleceu de fato como dramaturgo prestigiado, 

principalmente devido à publicação em Berlim do seu ciclo de peças intitulado Anatol 

(LORENZ, 2003, apud LEAL, 2017). 

Segundo Leal (2017), Schnitzler vivenciou o período conhecido como Wiener 

Moderne (Modernidade de Viena), que foi influenciado pelo Modernismo recém-

chegado à Áustria e que rendeu frutos também para as áreas da psicologia, história 

da arte e música, arquitetura, artes plásticas e ciências políticas (LEAL, 2017:315). 

Alguns outros nomes importantes que fizeram parte da Viena deste período foram 

Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil, Sigmund Freud, Hermann Bahr, Karl Kraus, 

Gustav Klimt, Gustav Mahler e Arnold Schönberg. Fato interessante deste período é 

a convergência de uma elite intelectual em torno dos cafés da cidade, o que permitiu 

uma coesão no que diz respeito à produção de pensamento nas artes e nas ciências. 

Leal (2017) explica que na literatura houve o surgimento de um grupo denominado 

mais tarde de Jung Wien (Viena Jovem), uma geração de escritores que se reunia no 

café Griensteidl, e cuja máxima era “Die Wahrheit, wie jeder sie empfindet”, ou, “a 

verdade, como cada um a percebe”. Com essa máxima mudava-se o foco do objeto 

em si para uma percepção subjetiva do objeto. O Leitmotiv do grupo viria a ser a crise 

do eu (LEAL, 2017:316).   

2.1 SCHNITZLER NO CONTEXTO DA DRAMATURGIA MODERNA 
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No prefácio de seu livro O século de Schnitzler, em que analisa a classe média 

do século XIX, o historiador Peter Gay justifica o título dado à obra dizendo que 

Schnitzler, embora representante dessa classe e período, não era um burguês 

arquetípico (GAY, 2002: 11). Para Leonardo Munk, em seu artigo “Paris, Viena: dois 

espectros de uma sociedade em crise”, “a obra de Schnitzler sintetizou em sua gênese 

todas as reviravoltas e, para usar um termo freudiano, todos os traumas que viriam a 

produzir a hoje tão discutida noção de modernidade” (MUNK, 2004).   

Segundo Szondi, é com Strindberg que “tem início o que mais tarde ganha o 

nome de ‘dramaturgia do eu’ e determina por decênios o quadro da literatura 

dramática” (SZONDI, 2011:46). Nas palavras do próprio Strindberg, “só se conhece 

uma única vida: a sua própria” (SZONDI, 2011:51). A estrutura fundamental, ou o 

Principium stilisationis, em Strindberg é então determinada pela perspectiva subjetiva. 

A obra não está mais no campo da unidade da ação, como na dramaturgia tradicional 

que “se propõe a colocar no palco um mundo objetivo, autônomo e absoluto, em que 

cada personagem fala, vive e atua de próprio direito e impulso” (ROSENFELD, 2018: 

99-100), mas no campo da unidade do Eu. Strindberg utilizava-se de uma técnica 

denominada estações, que dava conta dessa mudança. Nela, o continuum da ação 

se dissolvia numa sucessão de cenas que não se ligavam ou não se sucediam uma à 

outra, mas apareciam isoladas, ligadas apenas pela unidade do “Eu” em todas elas.  

Um movimento de extrema importância fruto desse período é o expressionismo. 

Segundo Szondi “o expressionismo adota a técnica de estações de Strindberg como 

forma dramática do homem singular, cujo caminho em meio a um mundo alienado ele 

busca configurar no lugar das interações humanas” (SZONDI, 2011: 106).  

Segundo Luis Paulo da Silva, “mesmo tendo se isolado, em certa medida o 

indivíduo da tragédia moderna preserva o sentido de totalidade da epopeia antiga” 

(SILVA, 2014: 189). Ou seja, a dramaturgia do Eu, em sua essência subjetiva e 

individualizante, torna-se universal por abarcar a todos os indivíduos. Para Lukács, 

citado por SILVA (2014), o herói épico “nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre 

se considerou traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino pessoal, 

mas o de uma comunidade” (SILVA, 2014: 189). Na dramaturgia do eu, não temos 

mais um personagem que luta pelo destino de vários, mas sim cada indivíduo numa 

busca de si próprio, que ao mesmo tempo em que os isola, também os aproxima, na 
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medida em que a busca individualizante é, ou parece ser, a mesma para todos. 

Reigen, com suas cenas isoladas dentro de uma estrutura cíclica, reforçada pelo 

encadeamento que entrelaça as relações entre os personagens tipificados, 

representantes da sociedade, exemplifica com clareza a forma da dramaturgia do eu.  

O ciclo de peças Anatol, cuja publicação levou o nome de Schnitzler à fama, 

pode ser compreendido nos moldes das peças de estações de Strindberg, já que se 

trata de uma sucessão de cenas distintas, mas ligadas pelos mesmos dois 

personagens, Anatol e Max. Quanto à temática, o que vemos é um jogo entre esses 

dois personagens principais que funciona como uma dicotomia entre ilusão – ou sonho 

– e realidade, entre expectativa e frustração, consciente e inconsciente. Este ciclo de 

peças já foi levado ao palco no Brasil em 2018 pelo grupo paulista Tapa9.  

Já Reigen, em essência, apresenta uma busca insaciável em cenas também 

isoladas, mas com personagens tipificados. Se o elemento concreto que move a peça 

é o encontro sexual, o elemento abstrato, a força impulsionadora dos personagens, é 

uma busca que não encontra satisfação. Nesse sentido, podemos afirmar que Reigen 

nos apresenta elementos do homem moderno numa dança cujo objetivo apenas numa 

análise rasa pode ser considerado o sexo. Porque o elemento impulsionador vem 

antes deste, e permanece depois, pois o sexo não satisfaz a busca. O eu isolado – 

ou, o eu em crise – que será levado ao extremo pelos expressionistas, tem aqui suas 

raízes.  

Szondi explica que “o Expressionismo adota a técnica das estações de 

Strindberg como forma dramática do homem singular, cujo caminho em meio a um 

mundo alienado ele busca configurar no lugar das interações humanas” (SZONDI, 

2011: 106). Em Reigen, embora não encontrem satisfação, as interações humanas 

ainda existem. Mesmo que andem de um amante para outro, o isolamento ainda não 

é completo, embora o conflito do não-encontro já exista. Além disso, a palavra começa 

a se descolar do corpo, discurso e atitude começam a não mais se encontrar ou a 

                                                           

9 A peça ficou em cartaz no teatro Paulo Eiró, na capital de São Paulo, no mês de setembro de 2018. 
A tradução foi feita por Eduardo Tolentino de Araújo e Fernando Navarro com o objetivo de encenação 
e não se encontra disponível al público. Resenhas sobre a montagem podem ser lidas nos jornais Folha 
de São Paulo, Estadão, e também no site da Associação Cultural Paideia, nos respectivos links: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/09/rigor-do-tapa-encontra-forca-critica-em-anatol.shtml  
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,grupo-tapa-estreia-anatol-peca-criticada-por-
erotismo-mas-celebrada-por-freud,70002427977  
https://www.paideiabrasil.com.br/pt/2018/05/05/peca-anatol-grupo-tapa/  
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fazer sentido, ir na mesma direção. Isso é sentido principalmente na cena entre o 

marido e a jovem senhora, sua esposa, em que o tom da conversa é completamente 

moralista enquanto ambos praticam atitudes muito contrárias ao discurso. A ideia que 

o marido faz de sua esposa e de suas amantes em nada condiz com a “realidade” da 

peça. Mas para além desse personagem, todos enganam uns aos outros, mesmo 

possivelmente crendo não estar sendo enganados. Nesse sentido, a questão do 

conflito interno versus externo, característica do teatro moderno, também existe, uma 

vez que o papel social e suas atribuições (externo) parece brigar com o eu e seus 

desejos, ou com o eu múltiplo (interno).  

Uma outra característica de Reigen que merece menção é a questão do tempo 

cíclico, que será muito marcante no teatro do pós-guerra. Embora as cenas isoladas 

aconteçam no tempo presente, quando consideramos a peça toda, percebemos uma 

alternância entre dia e noite que dá a sensação de ciclicidade.  

 

2.2 REIGEN, DE 1918 ATÉ HOJE 

 

Reigen é uma peça dividida em dez diálogos que se conectam por um mesmo 

personagem a cada duas cenas: um personagem da primeira cena reaparece na 

segunda cena com um novo personagem que irá reaparecer na terceira cena, e assim 

sucessivamente, até que o primeiro personagem reapareça na décima e última cena, 

fechando a roda, ou “ciranda”. Esses personagens-tipo representam um amplo 

espectro de classes sociais, desde a prostituta até um descendente da aristocracia. O 

centro que move a peça é o encontro sexual, tendo em vista que todas as dez cenas 

ocorrem por causa dele, embora em algumas cenas não fique claro que o ato sexual 

realmente tenha acontecido, e os diálogos se passam antes e depois dele. Uma 

possível leitura é que a repetição aponte para aquilo que todo ser humano (moderno) 

tem em comum, uma vez que os personagens tipificados representam uma grande 

parcela da população e formam, de maneira geral, um quadro da sociedade. O tempo 

da peça é o presente se se considerar cada cena isolada, ou cíclico, se considerada 

a peça toda; a ação – o encontro entre casais –  e o espaço mudam a cada uma das 

dez cenas, podendo ser a rua, uma festa, e ambientes fechados como casas, 

restaurantes-hotel, e uma pousada.  



26 
 

 
 

Em 26 de fevereiro de 1897, em carta a Olga Waissnix, Schnitzler escreveu a 

seguinte afirmação, “eu não escrevi nada o inverno inteiro além de uma sequência de 

cenas que são completamente impublicáveis, e também não muito literárias, mas que 

se forem desenterradas daqui uma centena de anos irão iluminar propriamente um 

pedaço da nossa cultura.“10 (Tradução nossa).  Sobre ao caráter impublicável da peça, 

Schnitzler estava certo, e quanto ao caráter epifânico de “mensagem na garrafa”, 

também. Tendo sua publicação negada judicialmente, Schnitzler publica de maneira 

informal apenas alguns exemplares e os distribui a seus amigos mais chegados. 

Estes, incluindo Hofmannsthal, dizem ser sua melhor obra (SCHEIBLE, 1976: 65). 

Escrita entre 1896-97, Reigen teve sua estreia nos palcos apenas em 

dezembro de 1920, na Hamburger Kammerspiele, segundo WAGNER (1981), 

biógrafa do autor, a qual dedica um capítulo inteiro de sua biografia ao escândalo 

causado pela peça. Em janeiro de 1921, Reigen é apresentada em pequenos teatros 

de Munique, Leipzig e Viena, ao mesmo tempo em que críticas contrárias à peça são 

publicadas em jornais. Protestos nas ruas se iniciam em fevereiro, tendo seu estopim 

em Viena no dia 16/02/1920, com bombas em frente ao teatro, demolições, e presença 

policial, o que resultou em 20 pessoas presas. A peça, porém, continuou sendo 

apresentada em Berlim e Praga, mas não sem muitas críticas. Depois de processos 

que impediram sua apresentação, em novembro de 1921 é autorizado o retorno de 

Reigen aos palcos de Viena. Em fevereiro de 1922 é apresentada em Paris, onde é 

chamada pela crítica especializada de “obra-prima”. Em março de 1922, retorna ao 

repertório do Kammerspielen sob proteção policial e, recebendo pouca atenção da 

imprensa e com menos protestos, a montagem é apresentada pela última vez em 

junho do mesmo ano.  

Todo o barulho e transtorno causados pela peça deixam Schnitzler cansado, e 

o levam a não permitir mais a sua apresentação, resolução que mantém ao longo de 

toda a vida. No entanto, seu poder de veto não impede que a peça seja apresentada 

em outros lugares, como em Nova York, onde também sofreu processo em 1930. 

Heinrich Schnitzler, filho do autor, mantém a determinação do pai e tem relativo êxito 

em proibir apresentações de Reigen em países de língua alemã, e também no exterior. 

                                                           

10 “Geschrieben hab ich den ganzen Winter über nichts als eine Scenenreihe, die vollkommen 
undruckbar ist, literarisch auch nicht viel heißt, aber, nach ein paar hundert Jahren ausgegraben, einen 
Theil unsrer Cultur eingentümlich beleuchten würde“(SCHEIBLE, 1994: 65).  
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Apesar disso, algumas montagens são feitas em Estocolmo, nos Estados Unidos e na 

Itália. Apenas 50 anos após a morte do pai, Heinrich Schnitzler autoriza o retorno da 

peça aos palcos (WAGNER, 1981:338).11 

Desde então, Reigen tem estado presente em encenações e produções 

artísticas dentro e fora da Europa. Em 1998, o reconhecido dramaturgo e diretor de 

teatro e cinema David Hare, levou ao palco britânico uma montagem muito aclamada. 

The Blue Room12, com Nicole Kidmann e Iain Glen representando todos os papéis, 

manteve a mesma estrutura de Reigen, mas adaptou os personagens ao contexto 

britânico. Numa matéria do The Guardian13 podemos ler que em 2009 houve quatro 

montagens de Reigen apenas em Londres. Em 2012, Fernando Meirelles apresentou 

uma livre adaptação da peça no filme 360. Em 2019 e começo de 2020, três 

montagens bastante distintas foram feitas em Viena. O grupo Bronski & Grünberg14 

adaptou cada uma das dez cenas a um contexto e período histórico diferente, e cada 

cena também foi dirigida por um diretor diferente. O encarte da peça trazia um jogo 

em que o espectador deveria ligar o nome das cenas com o ano em que ela se 

passava. O Burgtheater15 optou por uma montagem que misturou leitura dramática do 

texto original com música, apresentando cada cena com uma peça de Gustav Mahler, 

Franz Schubert, Robert Schumann, Beethoven, Verdi, entre outros. Já o grupo Tag16 

optou por uma montagem que questionasse os tabus dos relacionamentos modernos, 

adaptando os personagens, os diálogos, e as situações ao contexto do público atual 

(academia, curso de ioga, mundo corporativo, etc). Conforme consta no programa 

dessa montagem, se na época de Schnitzler todos praticavam sexo, mas não falavam 

sobre, hoje, fala-se sobre sexo permanentemente, mas não se pratica. O problema 

hoje residiria na abundância, no tédio, nas inúmeras possibilidades e na aparente 

liberdade que conduzem à solidão. Recentemente, em fevereiro de 2021, saiu pela 

editora vienense Kremayr und Scheriau17 uma versão moderna e em prosa com o 

título Reigen Reloaded, adaptada por dez escritores que se perguntaram quais 

                                                           

11 Estas informações estão compiladas no capítulo “Reigen”: Chronologie eines Skandals, de 
WAGNER, Renate. Arthur Schnitzler: eine Biographie. Wien: Molden, 1981.  
12 Informações obtidas em matéria do The Guardian que pode ser lida na íntegra aqui 
https://www.theguardian.com/stage/2015/apr/23/nicole-kidman-blue-room-west-end-donmar 
13 https://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2009/mar/17/la-ronde-scandal-stage 
14 http://www.bronski-gruenberg.at/ 
15 https://www.burgtheater.at/produktionen/arthur-schnitzlers-reigen 
16 https://www.dastag.at/produktionen 
17 https://www.kremayr-scheriau.at/bucher-e-books/titel/reigen-reloaded/ 
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mudanças houve nos relacionamentos nos últimos 100 anos. No Brasil, houve uma 

montagem em 2008 do texto integral feita pelo grupo Parlapatões e dirigida por 

Marcelo Marcus Fonseca. Segundo matéria de jornal18, pela atualidade da peça, o 

grupo adaptou apenas um dos personagens, o Conde, que virou Embaixador. Em uma 

outra matéria19 sobre a mesma montagem, há a informação de que a peça já havia 

sido montada em 1991, dirigida por Ulysses Cruz. Em 2018, a Companhia Enviezada 

montou um trecho da peça com o nome “La Ronde: a ronda do amor”. Na montagem, 

que está disponibilizada no Youtube20, a companhia optou pela encenação das cinco 

primeiras cenas apenas, criando uma sexta cena em que o marido se encontra com a 

prostituta, fechando o ciclo da mesma forma. Segundo informações contidas na 

descrição da filmagem, a tradução e adaptação da peça foram feitas pela própria 

companhia. Quanto à adaptação, é possível perceber que a companhia optou por um 

caminho que mistura elementos de época com atuais. Alguns figurinos, por exemplo, 

são atuais, outros, remetem ao passado, mas não à época de Viena fin-de-siècle. A 

linguagem foi adaptada aos dias de hoje, enquanto os trejeitos de alguns personagens 

são tipificados, perceptivelmente como recurso cômico. A direção foi de Zé Alex, e a 

peça ficou em cartaz na Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana. Não há 

informação de que a tradução tenha sido publicada.  

De modo geral, quase todas as montagens aqui citadas têm em comum a 

escolha por adaptar o período e personagens de Reigen à atualidade e personagens 

da cultura local. E, nesse sentido, pode-se pensar na atualidade e universalidade não 

apenas do tema, mas da própria peça, uma vez que a mesma estrutura e temática 

são tão “facilmente” adaptáveis a diversos contextos.  

Dentre as inúmeras peças de Schnitzler, a escolha por esse texto se deu não 

apenas pela sua importância no conjunto da obra do autor, mas também pelo marco 

que seu surgimento causou na literatura de língua alemã. Segundo Hörmanseder 

(2008), “realmente não há nenhuma outra peça na literatura de língua alemã que tenha 

registrado a moral burguesa de forma tão sucinta e certeira”21 (tradução nossa). No 

                                                           

18 https://www.dgabc.com.br/(X(1)S(irxvtx1rrlmcekko0wzp0g5l))/Noticia/269933/espaco-parlapatoes-
estreia-montagem-de-la-ronde-?referencia=buscas-lista 
19 https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,quando-o-sexo-e-troca-degradante-nao-sinal-de-
amor,219140 
20 https://www.youtube.com/watch?v=07vp5wMsfmI 
21 “Es hat tatsächlich kaum ein anderes Stück der deutschsprachigen Literatur die ‘bürgerliche Moral’ 
so knapp und sicher festgehalten” (HÖRMANSEDER, 2008: 143) 
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entanto, o fato de a peça colocar no palco traços do comportamento humano não a 

exime de seu papel histórico, e há ainda quem veja nela uma semelhança com a 

imagem da Totentanz, a dança da morte, ou dança macabra medieval (SCHEIBLE, 

1976: 65). Esta alegoria, muito usada nas artes, inclusive na literatura, representa a 

universalidade da morte, o momento em que todos, independentemente da classe 

social, estarão juntos. Segundo Schmitt (2016)  

 
Denomina-se ‘Dança Macabra’ toda obra textual (normalmente em estrutura 
de poema) ou iconográfica (independente do suporte) – ou ambos -, que 
apresenta um desfile de personagens em que, parte deles está morta, parte, 
viva. Ela pode se configurar como uma fila ou uma procissão, uma ciranda ou 
uma cena dançada (SCHMITT, 2016. p. 17).  

 

Reigen, demonstrando a ligação entre todos os níveis do estrato social num 

círculo, parece demonstrar que essa é uma dança da qual todos fazemos parte. 

Segundo Scheible (1976), o próprio Schnitzler falava de uma cultura que emergia da 

obra ao invés de uma natureza humana em si. Nas suas palavras “[a] estrutura de 

Reigen mostra não a natureza humana, mas uma sociedade que considera seus 

rituais como naturais“22 (tradução nossa). E nesta fala percebe-se novamente a 

atualidade da peça, pois que no cenário brasileiro atual, de maneira bastante 

exacerbada, a família imposta como tradicional é vista por muitos como “natural“, e 

qualquer configuração familiar diferente desta é tida como antinatural ou anormal, 

chegando ao ponto de uma família homoafetiva ser vista como aberração e ignorando 

que o próprio conceito de família é algo cultural e não natural. Além disso, o discurso 

político em voga hoje desconsidera questões que estão nas estruturas culturais e 

sociais do país, como o racismo e a dizimação dos povos indígenas. Embora o Brasil 

seja um país de população majoritariamente negra e com diversas manifestações 

culturais e religiosas de origem afro e indígena, a família branca, cristã e heterossexual 

sempre ocupou as posições de poder e de representação da família brasileira.  

Um outro aspecto a ser comentado a respeito de Reigen e que tem relevância 

nas escolhas tradutórias, é o fato de, além de toda a polêmica, ser também uma peça 

com características de comicidade. Henri Bergson, em sua obra O Riso: ensaio sobre 

                                                           

22 “Die Reigenstruktur zeigt nicht Natur, sondern eine Gesellschaft, die ihre Rituale für Natur 
hält“(SCHEIBLE, 1976: 65). 
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a significação do cômico, descreve o processo em que um drama pode se converter 

em comédia:  

 
Tente o leitor, por um momento, interessar-se por tudo o que se diz e se faz, 
agindo, imaginariamente, com os que agem, sentindo com os que sentem, 
expandindo ao máximo a solidariedade: verá, como por um passe de mágica, 
os objetos mais leves adquirirem peso, e tudo o mais assume uma coloração 
austera. Agora, imagine-se afastado, assistindo à vida como espectador 
neutro: muitos dramas se converterão em comédia (BERGSON, 1983).  

 

 Perks (2012), em seu artigo The Ancient Roots of Humor Theory, desenvolve 

um estudo sobre as três principais teorias do humor nas obras de Platão, Aristóteles, 

Cícero e Quintiliano, quais sejam, a teoria da incongruência, a teoria do alívio, e a 

teoria da superioridade. Perks explica que a teoria da incongruência é cognitiva por 

natureza e “postula que a diversão deriva do inesperado. Percebe-se uma interação 

ou experiência como engraçada porque contradiz experiências passadas, estruturas 

cognitivas ou expectativas”23 (PERKS, 2012:120, tradução nossa). Já a teoria do alívio 

estaria ligada à “liberação de emoção acumulada”, e se daria após uma situação que 

gerasse estresse mental, como uma luta, por exemplo. A teoria da superioridade que, 

segundo a autora, foi a mais abordada pelos quatro filósofos, “emerge de sentimentos 

de autoestima elevados após depreciação verbal de um alvo”24 (PERKS, 2012:120). 

Das três teorias, a que mais identificamos em Reigen é a da superioridade, uma vez 

que os primeiros personagens a aparecerem na peça – a prostituta, o soldado e a 

criada – pertencem às classes consideradas “inferiores”, e o público (burguês) ri com 

facilidade nas duas primeiras cenas principalmente. À medida que o público começa 

a se identificar com os personagens, o riso vai se tornando mais difícil.  

Mas não é por retratar personagens de classes menos favorecidas que a peça 

se torna cômica. O fato de o espectador saber mais que os personagens, já tem o 

potencial de criar um efeito de comicidade. Além disso, logo na primeira cena, com o 

diálogo travado entre a prostituta e o soldado, já é possível perceber a estrutura de 

comédia da peça pelas situações criadas entre os dois personagens (por exemplo, 

tentar não cair da ponte enquanto fazem sexo, a forma como ele debocha do nome 

                                                           

23 “posits that amusement is derived from the unexpected. One may perceive an interaction or 
experience to be humorous because it contradicts past experiences, cognitive frameworks, or 
expectations”.  
24 “emerges from elevated feelings of self-worth after verbal denigration of a target.” 
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dela, os xingamentos ao final, etc.). Na cena seguinte, além de outras situações 

cômicas entre soldado e criada, tem-se a repetição do formato da cena anterior. Na 

terceira cena, novamente o mesmo formato além de mais situações cômicas. Caso o 

espectador não saiba do enredo antecipadamente, é provável que nesta cena comece 

a perceber a forma encadeada da peça. Segundo Bergson, a própria repetição de um 

mesmo “enredo” para todas as cenas já causa, por si só, um efeito cômico 

(BERGSON, 1983). Retomando a questão da superioridade, o que se deu no contexto 

original de apresentação da peça, foi que o público, rindo nas primeiras cenas, começa 

a se reconhecer nos personagens tipificados à medida em que os tipos que os 

representavam começaram a aparecer em cena. Devido à temática polêmica, 

podemos dizer que a atmosfera cômica perdeu força na medida em que as situações 

engraçadas passaram a ser vistas como retrato do comportamento hipócrita da 

sociedade burguesa da época, que estava vendo a si mesma no palco. Dizemos que 

o reconhecimento começa a acontecer provavelmente na terceira cena, porque é ali 

que se iniciam as relações problemáticas daquela sociedade – o filho do patrão com 

a criada. Até então, um soldado sair com uma prostituta e depois com sua namorada, 

que é criada, talvez tão fosse muito problemático. Nesse sentido, talvez possamos 

dizer que, segundo a descrição de Bergson, a plateia conseguia rir enquanto não se 

reconhecia e estava distanciada da situação. A partir do momento em que todos se 

viram como em um espelho, as cenas adquiriram peso, e então não foi mais possível 

rir, apenas difamar o autor e protestar.   

 Essa característica da peça faz com que a questão do reconhecimento seja um 

elemento fundamental em suas montagens. Talvez seja por isso que muitos tradutores 

e diretores optem pela atualização dos personagens ao tempo e localidade em que as 

apresentações terão lugar. Montagens como a do grupo Tag, descrita anteriormente, 

renovam a possibilidade de identificação da plateia ao colocar os personagens em 

situações muitos comuns nos dias de hoje. Embora a polêmica talvez não seja mais 

possível25, não no nível que se deu no contexto original, o reconhecimento ainda se 

mantém.  

                                                           

25 Ao afirmar isso pensamos especificamente na estrutura da peça – relacionamentos e atitudes 
hipócritas que se tomam em um relacionamento e que seriam polêmicas a ponto de despertar protestos 
fervorosos e censura. No entanto, ainda há temas que não recebem aprovação por parte da sociedade, 
como no caso do especial de Natal de 2019 do grupo de comédia Porta do Fundos, que teve sua sede 
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Reigen, traduzida neste trabalho como Ciranda, já teve uma tradução para o 

português publicada em Portugal e feita por Manuel Resende. A tradução tem o título 

de “A Ronda”, e foi publicada pela editora Relógio d’água em 2012. Embora, 

infelizmente, não haja notas ou comentários do tradutor na edição, percebe-se que o 

projeto optou por manter os elementos que localizam a peça em Viena e no final do 

século XIX. Além disso, a escolha linguística do tradutor foi a de recriar uma linguagem 

que remete ao século XIX.  

2.3 OS PERSONAGENS-TIPO EM REIGEN  

Patrice Pavis (2015) em Dicionário de teatro define personagem-tipo da 

seguinte forma: “personagem convencional que possui características físicas, 

fisiológicas ou morais comuns conhecidas de antemão pelo público e constantes 

durante toda a peça” (PAVIS, 2015:410). Dando o exemplo da Commedia dell’arte, 

Pavis afirma que a tradição literária fixou tais personagens com determinadas 

características – como os enamorados enquanto jovens e filhos dos patrões, arlequim 

e colombina como servos, famintos e muito espertos. Pavis afirma também que “o tipo 

representa, se não um indivíduo, pelo menos um papel característico de um estado 

ou de uma esquisitice (assim o papel do avarento, do traidor). Se ele não é 

individualizado, possui pelo menos alguns traços humanos e historicamente 

comprovados” (PAVIS, 2015:410).  Em comparação com os personagens trágicos, o 

personagem-tipo é caracterizado de maneira geral e ampla, com bastante ênfase em 

alguma característica que o define, o que entrega logo ao espectador que tipo de 

figura estereotipada se está retratando. O personagem trágico ou dramático apresenta 

diversas características que o tornam mais próximo de um indivíduo, ou seja, tem, de 

certa forma, uma identidade, mas, ainda assim, é perfeitamente delineável, pois como 

todo personagem, sua complexidade é limitada. Já no caso de personagens 

tipificados, como explica Pavis, “inversamente, o tipo não é senão uma personagem 

que confessa francamente seus limites e sua simplificação” (PAVIS, 2015:410).  

Saindo do quadro da Commedia dell’arte e pensando o tipo num contexto mais 

próximo, qualquer brasileiro que tenha crescido assistindo novelas – algo mais popular 

que o teatro – ao ser apresentado à imagem de um homem de terno branco, sapato 

                                                           

depredada e sofreu processos de parlamentares. O grupo, no entanto, ganhou a causa em decisão 
judicial recente.  
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lustroso, chapéu, e em meio a mulheres, rapidamente reconheceria a figura do 

malandro carioca, mas, se a mesma figura tiver um pandeiro nas mãos, é um 

sambista. Da mesma forma que ao ver uma mulher negra com vestido branco rodado, 

colares e turbante, reconhece a baiana, ou um homem com roupas em tons terrosos, 

chapéu de couro, pele queimada de sol, e arma nas mãos, sabe se tratar de um 

cangaceiro. A mera aparição de tais figuras já desperta no espectador brasileiro, ou 

conhecedor de cultura brasileira, o reconhecimento e a expectativa de que aquele 

personagem aja de acordo com suas características típicas, ou seja, estereotipadas. 

É assim que podemos dizer que Boca de Ouro, da peça homônima de Nelson 

Rodrigues, é um malandro – além de bicheiro, matador, cafetão – e Capitão Severino 

em O auto da compadecida, de Ariano Suassuna, um cangaceiro. No entanto, é 

necessário esclarecer que essas personagens citadas são carregadas também de 

traços individualizantes – o que já se evidencia pelo fato de terem um nome – o que 

faz com que seja complicado afirmar que se tratam de personagens-tipo, embora 

representem um.  

Em seu livro Viena fin-de-siècle, Carl Schorske afirma que “Schnitzler podia 

abordar facilmente o mundo do instinto a partir dos tipos sociais que se apresentavam 

ao escritor naturalista. Os playboys e süsse Mädel de Viena, os afáveis sensualistas 

da época, forneceram-lhe os personagens de suas primeiras obras” (SCHORSKE, 

1988: 32, grifos do autor). Não apenas os playboys e süsse Mädel, mas todas as 

principais figuras da sociedade vienense, como o casal burguês, escritores e artistas, 

viraram personagem nas obras de Schnitzler. E esses personagens algumas vezes 

não recebiam nome, mas eram identificados pelo seu papel social e agiam como tal, 

o que lhes atribuía o caráter de personagem-tipo. Esse é o caso dos personagens de 

Reigen que desenvolveremos a seguir.  

No capítulo “Literatura e personagem” de O personagem de ficção, Anatol 

Rosenfeld compara personagens do teatro clássico (por exemplo, de Racine) com 

personagens mais abertos ou épicos, como os de Shakespeare. Para o autor, os 

personagens do teatro clássico agem como “silhuetas” que se esgotam no âmbito da 

peça. Já personagens shakespearianos, por exemplo, podem ser imaginados “fora da 

peça” (CÂNDIDO, ROSENFELD, et al., 2009). Pensando nessa característica no 

contexto de Reigen, é evidente que, apesar da ausência de individualidade – a 

prostituta, o soldado, o conde, etc, – estamos diante de personagens semelhantes 
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aos que Anatol Rosenfeld chama de épicos ou, em suas palavras, que podem ser 

imaginados “fora da cena” – não como se representassem alguém, mas que remetem 

para a realidade fora da cena, a do público, o que explica em parte a afronta e 

escândalo que provocou. Embora caracterizados como personagens-tipo e baseados 

na estrutura de classes típica da sociedade austríaca à época de Schnitzler, os 

personagens de Reigen apresentam ao menos duas facetas (que serão explicadas 

mais adiante), e podem, sim, ser imaginados “fora da peça”, uma vez que as cenas 

são apenas recortes de suas “vidas” que acontecem para além da peça no plano 

individual.  

Partindo dessas premissas, estamos diante de um problema ontológico. Por 

personagem-tipo num sentido mais estrito compreende-se personagens que não 

mudam seu caráter ao longo da peça, pois ele se resume a uma ou duas 

características que se sobrepõem às outras. Já o que acontece em Reigen é um 

retrato do encontro entre dois personagens que buscam algo, momentaneamente 

suprido pelo desejo sexual, mas que não é resolvido por ele, uma vez que o mesmo 

personagem irá buscar essa “incompletude” em outra pessoa na próxima cena. Isso 

significa que os personagens de Reigen apresentam um conflito, o que já os colocaria 

fora da descrição de um personagem-tipo – isto é, aquilo que Antônio Cândido chamou 

de “personagem plana” (CÂNDIDO, ROSENFELD, et al., 2009:62) no capítulo “A 

personagem do romance” em A personagem de ficção – pois a característica do 

conflito implica em complexidade. Mas também não poderíamos dizer que estamos 

tratando de personagens como Boca de ouro ou Capitão Severino, uma vez que estes 

são personagens dramáticos, inseridos numa trama – os de Reigen, não. Sendo 

assim, as duas principais características que a nosso ver ficam evidentes nos 

personagens de Reigen são, a aparente ausência de individualidade – pois eles são 

nomeados de acordo com sua função social, apesar de durante as cenas serem 

identificados com nomes – e a atmosfera de insatisfação que ronda todos eles, uma 

vez que suas ações se repetem numa busca continua e que atinge a todas as classes. 

Na forma, isso também pode ser visto, como explicamos anteriormente, como a crise 

gerada pela diferença entre conflito interno e externo, uma das características da crise 

do drama. Segundo Schorske (1988), “o que Schnitzler explorou neles [seus 

personagens] foi a compulsão do Eros, suas satisfações, e ilusões, sua estranha 
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afinidade com Tanatos26 e – particularmente em La Ronde (Reigen, 1896) – seu 

tremendo poder de dissolução de toda a hierarquia social (SCHORSKE, 1988: 32). É 

nesse sentido que dizemos que os personagens de Reigen apresentam algo para 

além de suas funções sociais. Embora as didascálias nos indiquem se tratar de 

personagens tipificados, ou seja, o espectador/leitor sabe se tratar de um tipo, dentro 

de cena eles têm um nome, e, de certa forma, uma individualidade. Estes personagens 

estão inseridos num contexto complexo do qual só vemos uma janela e, através dela, 

vislumbramos um eu em crise. Deste modo é que justificamos denominar os 

personagens de Reigen por personagens-tipo em crise.  

E o que constitui a crise nesses personagens – e é importante enfatizar, 

personagens de todos os estratos sociais – é a busca pela identificação, ou ainda, a 

busca pelo Eu. Diferentemente do drama de estações que irá caracterizar o 

Expressionismo, em que o sujeito se encontra isolado e impossibilitado de 

identificação, aqui os personagens parecem estar um degrau antes do isolamento 

total, aquele em que ainda buscam porque acreditam encontrar a si, no outro. De um 

viés mais analítico, o sujeito que se compreendia uno e de repente se percebe 

múltiplo, como abordamos anteriormente em nossa tentativa de compreender a crise 

do eu, parece estar num fluxo cíclico de busca por unificação. Em Reigen, todos 

apresentam essa mesma característica, pois o personagem schnitzleriano está 

perdido no mundo, sem referentes. E, por isso, não há um que possa ser salvo. 

Retomando a ideia do personagem épico apresentada por Anatol Rosenfeld, esses 

personagens não apenas podem ser imaginados fora de cena, como também 

encontram pares fora dela. Enquanto “sujeitos” em crise, evocam a humanidade.  

2.4 PERSONAGENS-TIPO EM CRISE: CONTEXTO E FUNÇÃO SOCIAL EM 

REIGEN  

 Como definimos no subcapítulo anterior, os personagens de Reigen 

correspondem parcialmente à definição de personagem-tipo. A parte discrepante, isto 

é, o fato de apresentarem conflito, é o que denominamos “em crise”, também 

explicada anteriormente. Um personagem, mesmo em um romance, não é capaz de 

representar a complexidade de um ser humano, e é evidente que um personagem-

                                                           

26 Tanatos, do grego Thánatos, significa “morte”, e na mitologia é filho da noite e irmão do sono e dos 
sonhos.  
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tipo se torna ainda mais impossibilitado disso. Porém, ao perder em complexidade, o 

“tipo” ganha em abrangência, e por isso podemos supor que denominar personagens 

por sua função social seja uma escolha deliberada de representar toda uma classe de 

indivíduos complexos que se encontram sob a insígnia de sua função na sociedade. 

No caso de Reigen temos dez tipos representantes de diversas classes da sociedade 

vienense, o que nos parece uma tentativa de abarcar, por escolha deliberada, um 

exemplar de cada classe. Apesar da evidente diferença de realidade social entre cada 

personagem, o que interessa é o que as torna iguais, e é isso o que se repete em 

todas as dez cenas. A direção que a obra nos aponta parece indicar que, 

independente do status que a personagem possui, suas ações íntimas são as 

mesmas, e a “crise” que discutimos anteriormente cabe a todos eles. Nesse cenário, 

uma vez que o que está em jogo são as semelhanças – é o que os une, e não o que 

os individualiza –, o aspecto social se torna secundário e matéria para outro tipo de 

análise.  

 Sendo assim, na sequência apresentaremos um breve panorama, 

inevitavelmente superficial, para apontar alguns aspectos que localizem essas 

personagens-tipo na sociedade vienense, dando ao menos uma ideia da organização 

social em que elas estavam inseridas. Esse panorama também nos ajuda a, 

posteriormente, localizar possíveis correlatos na sociedade brasileira.  

A primeira personagem da peça, a prostituta, era figura importante na Viena fin-

de-siècle. Presente em diversos ambientes, atendia a todas as classes, e, não por 

acaso, constitui o elo que começa e termina a peça. Como explica Evelyne Polt-Heinzl 

em Arthur Schnitzler: Affairen und Affekte (2006) sobre Reigen, “em contato com ela, 

os representantes das duas colunas da monarquia, do exército e da nobreza, se 

encontram”27. Polt-Heinzl se refere ao soldado e ao conde, os dois personagens com 

quem ela se relaciona.  

 O soldado, representante mais baixo da hierarquia militar, é um dos muitos que, 

após o período de serviço obrigatório, e apesar da baixa remuneração, acabam 

seguindo carreira militar no enorme exército da monarquia austro-húngara. Assim 

como a prostituta, sua fala apresenta marcas dialetais e seus costumes correspondem 

                                                           

27 “Im Kontakt mit der Prostituierten treffen sich die Repräsentanten der beiden Säulen der 
Monarchie: die Armee und der Adel” (POLT-HEINZL, 2006)  
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aos estereótipos dos membros de sua classe: frequenta festas com músicas vulgares 

e bebe cerveja. Aliás, como observa Polt-Heinzl, um copo de cerveja é o que ele 

oferece como despedida para a namorada que acabara de dispensar, a criada (POLT-

HEINZL, 2006). 

 Esta, por sua vez, é empregada em uma típica casa de família burguesa, onde 

também mora. No século XIX e no início do século XX, tal situação era bastante 

comum e correspondia à “normalidade” do convívio entre burguesia e empregados. 

Geralmente, eram moças ou mulheres jovens, trabalhavam muito, ganhavam pouco, 

e tinham apenas um dia de folga no mês. Segundo Klaus Zeyringer e Helmut Gollner 

“das mais de 100 mil empregadas domésticas que trabalhavam em casas vienenses, 

quase todas eram imigrantes. Muitas delas eram vítimas de assédio e abuso sexual, 

e suas jornadas diárias de trabalho chegavam a 18 horas” (ZEYRINGER E GOLLNER, 

2019: 399).  Quase sempre jovens, eram um alvo fácil e previsível para os homens da 

família, e acabavam sendo também as iniciadoras sexuais dos homens mais jovens 

da família burguesa. Quando engravidavam, eram expulsas de casa e, 

consequentemente, acabavam caindo na miséria. A criada é uma espécie de süße 

Mädel, da qual tratamos a seguir, porém mais experiente, pois sabe de sua condição 

social e não alimenta ingenuamente a esperança de ascender na hierarquia.  

 O jovem senhor, filho da família burguesa, considera normal aproveitar-se da 

empregada, tirando vantagem de sua posição social e financeiramente superior. Para 

ele, a empregada é apenas serviçal, inclusive na cama, enquanto que com sua amante 

de mesma classe social ele mantém os rituais previstos para encontros amorosos, 

incluindo o jogo de dizer palavras certas nas horas certas. Para Polt-Heinzl, seu 

relacionamento com a jovem senhora é um Liebesprojekt, um “projeto de amor”, ou, 

um relacionamento planejado que tem a intenção de durar. Nesse sentido, de todos 

os romances da peça, esse é o mais cuidadoso no que diz respeito aos rituais pré e 

pós relação sexual.  

 A jovem senhora é uma mulher recém-casada que cumpriu a obrigação de se 

casar virgem com um homem compatível com sua posição social, normalmente 

escolhido por seus pais. Diferentemente dos homens, às mulheres casadas não era 

previsto ou tolerado que tivessem casos extraconjugais. No entanto, esposas infiéis 

são personagens comuns na literatura da época. Fazendo uma comparação ligeira, a 
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nosso ver esses dois personagens são algo como Emma Bovary e Léon. 

Curiosamente, a personagem de Schnitzler também se chama Emma, e, além disso, 

ela menciona uma carta que teria escrito a seu amante, mas que teria rasgado antes 

de enviar, o que lembra muito a famosa cena da charrete em Madame Bovary.  

 Já o marido vê a jovem esposa como um de seus bens. Exige fidelidade 

absoluta – na verdade, a traição da esposa não era algo que se considerasse – mas 

tem inúmeras amantes e não esconde que teve relações antes do casamento. Típico 

burguês, leva suas jovens amantes a cafés, teatros e restaurantes. Polt-Heinzl faz 

uma leitura muito interessante de uma das cenas do marido com sua jovem amante. 

A autora relaciona a obsessão com a fidelidade e o pedido do marido, de que ele deve 

poder confiar na jovem para que seu relacionamento dure, como uma alusão ao medo 

da sífilis, na época um problema que assombrava a burguesia.  

A süße Mädel, ou, doce menina, é uma espécie de jovem vulnerável 

pertencente a classes mais baixas da sociedade e que em algum momento entra em 

contato com homens mais velhos de classes mais abastadas. Segundo Vanessa 

Trösch (2011), esse modelo de personagem não foi criado por Schnitzler, mas foi em 

sua obra que ganhou nome. Ele pode ser dividido em vários “subgêneros” pois que 

existem as personagens que trabalham, as que não trabalham, as ingênuas e as mais 

experientes. Segundo a autora 

 
A ‘doce menina’ é uma jovem solteira de origem humilde. Ela gasta muitas 
horas de seu dia com um trabalho mal remunerado, pois ela não usufruiu de 
qualquer formação profissional. É deste modo que ela ajuda a família. A ‘doce 
menina’, vinda do subúrbio, inicia um relacionamento com homens da cidade 
que transitam em círculos sociais mais elevados. Este homem é 
principalmente um burguês, um filho de burguês, isto é, um decadente, ou um 
artista28(TRÖSCH, 2011). 

 

 E a dependência econômica (e talvez emocional) é o que caracteriza essa 

relação. Diferentemente da criada, a doce menina alimenta a ilusão do casamento 

com um homem rico que irá tirá-la de sua condição, e tenta imitar de toda forma as 

damas burguesas. Segundo Polt-Heinzl, aquilo que para a jovem senhora representa 

                                                           

28 „Das süsse Mädel ist eine junge, unverheiratete Frau aus einfachen Verhältnissen. Sie verbringt 
viele Stunden ihres Tages mit schlecht bezahlter Arbeit, da sie keine Ausbildung genossen hat. Häufig 
unterstützt sie auf diese Weise ihre Familie. Das ‚süsse Mädel‘, selbst aus der Vorstadt, geht 
Beziehungen mit Männern aus der Stadt ein, die in höheren Kreisen verkehren. Hausptsächlich ist 
dieser Mann , ein Bürger, ein Bürgersohn bzw. ein Décadent oder ein Künstler‘“.  
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apenas acessórios no ritual com seu amante – como conhaque e frutas cristalizadas 

– a doce menina consome com muito apetite (POLT-HEINZL, 2006). Zeyringer e 

Gollner (2019) explicam que na primeira década do século XX, a situação habitacional 

em Viena era bastante precária, e muitas pessoas – cerca de 80 mil – apenas 

pernoitavam em cômodos superlotados. “Esses números possibilitam uma ideia das 

reais condições de vida das ‘pequenas’ [süße Mädl] dos subúrbios, uma figura 

recorrente na literatura austríaca da época, geralmente associada à pequena 

burguesia e ao papel da namoradinha dócil dos membros da aristocracia” 

(ZEYRINGER, GOLLNER, 2019: 399). Para exemplificar, os autores citam um trecho 

da obra da política social democrata Adelheid Popp A história da juventude de uma 

trabalhadora (Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin), de 1909, que também 

reproduzimos aqui:  

 
“Alugamos um apartamento de só um quarto para nós. Meu irmão mais novo 
também voltou para casa e trouxe um colega com quem dividia a cama. 
Assim, éramos quatro pessoas num cômodo que não contava com nenhuma 
janela: a luz entrava apenas por um pequeno vidro na porta. Um dia, uma 
jovem criada que conhecíamos perdeu o emprego, se juntou a nós e passou 
a dormir na mesma cama com a minha mãe, enquanto eu ficava aos pés 
delas e apoiava os meus pés numa cadeira colocada ao lado da cama” 
(POPP apud EHALT et al. Apud ZEYRINGER E GOLLNER, 2019: 399). 

 

Já o poeta, conforme o estereótipo do artista, é relacionado a uma maior 

liberdade sexual e de convenções. Figura bastante presente na Viena fin-de-siècle, 

frequentador dos cafés e teatros, filho de algum burguês, se relaciona com jovens 

vulneráveis e com as artistas.  

A atriz é a única figura feminina da peça que exibe certa emancipação. Assim 

como o poeta, leva uma vida sexual mais liberal e é cobiçada por muitos homens, mas 

também associada ao pecado e vista como ameaça aos valores burgueses. A jovem 

senhora, quando questionada pelo amante se não está usando espartilho, afirma “Não 

uso espartilho. E a Helene Odilon também não”. Ela está se referindo a uma famosa 

atriz do teatro alemão, muito reconhecida por seus papéis de damas inocentes29. 

Casou-se três vezes. O fato de a jovem senhora imitar justamente esta característica 

                                                           

29 Informações sobre a atriz podem ser lidas neste site: 
https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Petermann_Helene_1865_1939.xml  
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da atriz é bastante significativo, já que o espartilho foi, por séculos, um instrumento de 

opressão do corpo feminino.  

O conde é membro da aristocracia austríaca, que nessa época ainda é uma 

camada social considerável. Como todo aristocrata, nunca precisou trabalhar, é 

herdeiro e, algumas vezes, como no caso de Reigen, ligado às artes.  
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3 MONTANDO A CIRANDA BRASILEIRA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

3.1 O LUGAR DO TEXTO DRAMÁTICO NO TEATRO 

A problemática do lugar e da função do texto dramático na encenação teatral é 

um assunto central tanto em estudos da história do teatro quanto da tradução no 

âmbito teatral. O conceito de encenar um texto sofreu mudanças ao longo de toda a 

história do teatro, e o que se entende hoje quando se fala em encenação de um texto 

não é o mesmo que no século V a.C., nem no teatro de Shakespeare, e nem há cem 

anos. O papel atribuído ao texto base de uma apresentação tem passado por 

diferentes fases, desde a procura por maior “fidelidade” até a compreensão do texto 

como ponto de partida para a criatividade autoral do encenador e dos atores. No 

cenário teatral de língua alemã, a fala do renomado escritor e dramaturgo Daniel 

Kehlmann na abertura do Festival de Salzburgo em 2009 é sintomático nesse sentido. 

Em sua fala, Kehlmann apresentou fortes críticas contra o poder interpretativo dos 

encenadores (o assim chamado “Regietheater”), e as discussões acerca desse tema 

continuam presentes na mídia até hoje30. Em seu discurso, Kehlmann afirma serem 

as encenações atuais todas muito parecidas, com gritos, projeções, e alguém sempre 

sujo de alguma coisa, o que faria um estrangeiro se perguntar se tais elementos 

seriam uma regra estadual para peças de teatro. 

 Se os atores da época do teatro shakespeariano improvisavam suas falas no 

palco a partir dos textos-base, é certo que, a partir do naturalismo, o texto dramático 

ocupou um lugar central e de destaque no mundo teatral. Segundo ROUBINE (1998), 

os homens das letras, devido ao poder que lhes é conferido pela capacidade de se 

expressarem por escrito, passaram a impor, no século XVII, uma hierarquia que 

valorizava e desvalorizava os diferentes gêneros textuais no teatro, e, por serem 

escritores e intelectuais, a maior valorização beneficiava não surpreendentemente 

“aquelas formas teatrais que repousam sobre um domínio exclusivo do texto (tragédia, 

alta comédia, etc.)” (ROUBINE, 1998: 45). Para o autor, é nesse período do teatro que 

se inicia uma “tradição de sacralização do texto”, que iria marcar definitivamente o 

                                                           

30 Ver, por exemplo, https://www.sueddeutsche.de/kultur/salzburger-festspiele-eroeffnet-jedermanns-
theater-1.164403  e 
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=3095:presseschau-vom-7-
august-2009-zu-daniel-kehlmanns-salzburger-rede-aktualisiert-am-248&catid=242&Itemid=115). 
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espetáculo ocidental lançando seu poder sobre todos os profissionais envolvidos no 

espetáculo, que passariam a partir de então, cada qual na sua função, a estar “a 

serviço do texto (e do autor)! ” (ROUBINE, 1998: 46). 

Nesse contexto, Roubine aponta como exemplo o boicote sofrido pelos grupos 

de emigrantes italianos na França que encenavam a commedia dell’arte31 e que 

alcançaram grande sucesso entre a população, mas que não se submetiam 

categoricamente a um texto. Segundo o autor, neste sistema hierárquico, em que o 

autor do texto “original” ocupava o lugar mais alto e inquestionável, “é bem sintomático 

que as práticas que não pudessem ou não quisessem inclinar-se diante do predomínio 

do texto, ficassem ao mesmo tempo marginalizadas e admiradas”. E ele continua, “os 

poderes públicos não hesitaram em tomar contra eles, ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, medidas destinadas a limitar a sua audiência” (ROUBINE, 1998: 46-47). Os 

improvisos eram vistos como uma ameaça, uma vez que suas críticas e sátiras 

alfinetavam o poder público. E esse era um fator importante quando se pensa a 

censura na época – era importante poder controlar o tipo de conteúdo ao qual o 

público tinha acesso. Mesmo com todos esses esforços para limitar a sua 

abrangência, é sabido que as trupes de commedia dell’arte alcançaram enorme 

sucesso, o que não se deveu aos textos de que faziam uso, pois estes eram antes 

roteiros, mas sim ao seu modo de encenar, com personagens-tipo, virtuosismos na 

utilização do corpo, uso de máscaras, canto e dança. Faziam teatro com trabalho de 

ator. Segundo Roubine, no teatro da commedia dell’arte,  

[O] status do texto priva o autor de todo o poder e, indo às últimas 
consequências, de qualquer razão de ser: o roteiro é elaborado pelo chefe da 
companhia ou por um comediante dotado para esse mister. É condicionado 
pelas possibilidades específicas do elenco, ou seja, é concebido (ou 
remanejado) para colocar em relevo os talentos particulares da vedete do 
momento. E finalmente, aspecto mais importante que todos, ele não passa 
de um enredo; não se torna texto senão através da improvisação dos atores. 
Um texto, bem podemos imaginá-lo, que se modifica e se enriquece ao sabor 
das suas peregrinações e das suas sucessivas apresentações (ROUBINE, 
1998: 47, grifos do autor). 

Dois séculos depois, em 1924, Antonin Artaud, expoente máximo da não 

submissão do encenador ao texto, e “opondo-se à concepção tradicionalmente 

monossêmica” afirmaria que “o texto teatral possui uma riqueza polissêmica ampliada 

                                                           

31 Segundo o autor, cenário semelhante também se poderia traçar a respeito de outras formas teatrais, 
como a pantomima, a arte do palhaço, o ballet e a ópera, todas pertencentes ao teatro, mas não 
dependentes do texto (ROUBINE, 1998: 47). 



43 
 

 
 

pela relação existente entre esse texto e o encenador“ (ROUBINE, 1998: 47, grifos do 

autor). Nas palavras do próprio Artaud, “a submissão ao autor, a sujeição ao autor, 

que manifestação fúnebre! Pois cada texto tem infinitas possibilidades. O espírito do 

texto, sim, mas não a sua letra” (ROUBINE, 1998: 63-64). Segundo Roubine, a 

tentativa de Artaud foi a da inversão da hierarquia, e a da afirmação do teatro como 

arte autônoma32. No entanto, as encenações do início do teatro moderno ainda não 

questionavam a soberania do texto, e a semente plantada por esses pensadores e 

encenadores não daria frutos até meados da década de 1950. Roubine esclarece que  

Até o fim da década de 1950, a noção de polissemia não era praticamente 
admitida. Supunha-se que um texto de teatro veiculava um único sentido do 
qual o dramaturgo detinha as chaves. Assim sendo, cabia ao encenador e 
aos seus intérpretes a tarefa de mediatizar esse sentido, fazer com que ele 
fosse apreendido (compreendido, sentido...) da melhor maneira possível pelo 
espectador (ROUBINE, 1998: 48, grifos do autor). 

É nesse período que começa a surgir uma relação de certo modo conflituosa 

entre autor e diretor na medida em que este último começa a se tornar criador. Rubine 

pontua que Tchecov se queixava da deturpação de sua obra por Stanislavski33 apesar 

de experiências bem-sucedidas com as montagens. Em carta de 1904, ele protestaria 

“Tudo o que posso dizer é que Stanislavski massacrou a minha peça [O jardim das 

cerejeiras]! ” (ROUBINE, 1998:51). 

Após esse primeiro momento, a relação do teatro com o texto sofreu 

modificações que levaram a um cenário bastante diverso daquele que se iniciou no 

século XVII, que impunha penalidades aos grupos teatrais que tratavam o texto com 

mais liberdade. Não tão recentemente assim, na década de 1970, cita Roubine, o 

Théâtre du Soleil aprofundou sua pesquisa com improvisação sobre um tema para a 

criação de um texto. Nesse cenário, a hierarquia entre as funções é desfeita, 

colocando todos os envolvidos no mesmo patamar de criadores. O resultado é a 

concepção de um texto que parte de um tema, ou até mesmo de outro texto, e que 

                                                           

32 Embora Artaud tenha sido o mais radical, outros três encenadores contemporâneos dele, Craig, 
Meyerhold e Baty, também tinham o mesmo posicionamento com relação ao texto em maior ou menor 
medida (ROUBINE, 1998:49). 
33 Constantin Stanislavski (1863-1938), ator, diretor, encenador e escritor russo. Talvez o nome mais 
importante na arte dramática moderna, pois impôs uma revolução ao colocar o ator como criador. Criou 
o que chamou de “sistema”, com técnicas de preparação e treinamento para atores. Seu sistema, 
apesar de pensado para o teatro, é utilizado por atores de cinema e tv, e deu a base para a criação da 
técnica utilizada pela Actors Studio em Nova York.  
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não é destinado à publicação, pois não é visto pelo grupo como algo “acabado”, como 

uma obra pronta (ROUBINE, 1998:75). 

Mesmo em suas experimentações mais ousadas, o teatro contemporâneo não 

chegou a conceber um teatro sem texto34 e estudando os trabalhos dos encenadores 

que pensaram o teatro (como Artaud, Craig e Meyerhold), esse nem mesmo era o seu 

objetivo. O que podemos concluir rapidamente de suas proposições, é que seus 

questionamentos, que pareceram uma ameaça para alguns conservadores, iam mais 

no sentido da hierarquização dos criadores envolvidos numa encenação do que na 

eliminação do texto ou, ainda, do autor. O que se questionava era a sacralização do 

texto, e não sua existência.  

Retomando a fala de Artaud em que ele afirma “o espírito do texto, sim, mas 

não a sua letra” e tendo como foco os estudos da tradução, percebe-se que essa 

noção também se aplica, pois, assim como o texto dramático não é sagrado no âmbito 

da encenação, também não é no âmbito da tradução. Se o diretor de teatro conquistou 

espaço e poder interpretativo na medida em que o fazer teatral passou a ser 

compreendido como um lugar de criação, também o papel do tradutor vem ganhando 

novos contornos na medida em que a sacralização do original e questões como 

“fidelidade”, “neutralidade”, e “a intenção do autor” começaram a ser questionadas. 

Se, durante um longo período, o trabalho do tradutor foi visto quase como ação 

mecânica de transposição de palavras de uma cultura à outra – assim como o trabalho 

do diretor, de dar vida ao texto do autor –, com os desdobramentos dos estudos 

culturais e dos estudos de tradução nas últimas décadas tem-se debatido e exigido 

um aumento do poder e da visibilidade do tradutor35.  

Contudo, esse é um debate ainda em andamento, tanto no âmbito dos diretores 

e encenadores, quanto no âmbito dos tradutores. E o assunto do papel do texto 

dramático no mundo teatral continua polêmico. Existem duas vertentes bastante 

distintas, mas, no contexto deste trabalho, entendemos que as duas são válidas e 

                                                           

34 Por “sem texto” estamos querendo dizer sem “enredo”. Por mais que se conceba um teatro sem 
palavras, como já o fez Peter Handke em Die Stunde da wir nichts voneinander wussten, ainda assim 
pode-se dizer que a peça “conta uma história” por meio de ações compreensíveis. Já no caso de 
Elfriede Jelinek é o contrário, pois há texto, mas ela abre mão de um enredo.  
35 Um artigo muito interessante que aborda a importância de não se ignorar questões culturais na 
tradução é “The play: gateway to cultural dialogue”, de Gershon Shaked, publicado na coletânea The 
Play Out of Context: Transfering Plays from Culture to Culture (2007).  
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conquistam público. No fim das contas, são os espectadores que irão decidir se 

preferem ver uma montagem “fiel” ao texto ou o trabalho criativo – e talvez inovador – 

do diretor, ou de um grupo que trabalhe com a liberdade criativa dos atores, como o 

grupo Lume, de Campinas, ou o Théâtre du Soleil citado por Roubine, por exemplo.  

No campo da tradução o debate não fica muito longe disso. Há diversos 

caminhos possíveis para se traduzir um texto, mas o fundamental é que o tradutor 

tenha um projeto claro e justifique suas escolhas. Partindo de uma visão funcionalista 

da tradução, entendemos que o que irá definir a hierarquização dos elementos será o 

projeto (o escopo) da tradução. Em seu artigo Traduções no teatro feitas para publicar, 

encenar ou legendar: uma possível tipologia, Ruth Bohunovsky (2019) afirma que “não 

existe ‘a’ tradução no teatro, existem inúmeras formas de se pensar sobre tradução 

teatral”. O objetivo, ou a finalidade que se estabelece para a tradução, é o que irá 

definir o projeto final. É nesse sentido que Bohunovsky chama a atenção para duas 

categorias apontadas por Nord (2011), a saber a “tradução documento” e a “tradução 

ferramenta”. Segundo a autora,  

A primeira refer[e-se] a traduções feitas com o escopo de permitir ao 
destinatário uma aproximação com ‘determinados aspectos de uma ação 
comunicativa do passado’, a segunda tendo como meta primordial o 
funcionamento do ‘objetivo comunicativo’ da própria tradução 
(BOHUNOVSKY, 2019:133). 

Pensando nessas categorias definidas por Christiane Nord (2011) e 

desenvolvidas por Bohunovsky (2019) é que decidimos por fazer neste trabalho dois 

tipos de tradução como forma de demonstrar e defender não apenas a atualidade da 

peça de Arthur Schnitzler, mas também a possibilidade de uma tradução “ferramenta”, 

que ao atualizar a peça ao contexto cultural e período da tradução, que no nosso caso 

é o Brasil de 2021, possibilita – ainda que não garanta – o potencial provocativo que 

a peça possui. O conceito de escopo, que, segundo Bohunovsky (2019) é “o objetivo 

ou a finalidade que se estabelece para uma tradução”, é central em nosso trabalho, 

pois que ao apresentar duas traduções temos como objetivo ou finalidade em uma 

delas (que denominaremos tradução 1) mostrar ao público leitor facetas consideradas 

importantes do contexto “original” da peça e, na outra (que denominaremos tradução 

2), apresentar uma possível “adaptação” do texto que pode servir tanto para leitura, 

como na tradução 1, quanto como base para uma montagem atualizada e localizada 

no Brasil, essa com o objetivo de possibilitar maior identificação do público e “restituir” 
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o poder de escândalo da peça. Nosso trabalho apresenta então uma “tradução 

documento”, que procura aproximar o leitor de um texto de partida histórico com todos 

os seus elementos de época, e uma “tradução ferramenta” com o objetivo de 

comunicar, de causar um certo efeito no público de recepção.  

3.2   A TRADUÇÃO DO TEXTO TEATRAL  

Retomando o subcapítulo anterior, reafirmamos que, em nossa concepção, a 

tradução do texto teatral depende principalmente do escopo, ou seja, do objetivo ou 

finalidade que terá na língua de chegada. É nesse sentido que trabalhamos com a 

concepção funcionalista de tradução tendo como parâmetro os trabalhos de Sirkku 

Aaltonen (2000), Fabienne Hörmanseder (2008) e Ruth Bohunovsky (2019) que 

trabalham com essa concepção focada no texto teatral.  

A vertente funcionalista pensada por Katharina Reiss e Hans Vermeer trabalha 

com o princípio da funcionalidade e da adequação no lugar do princípio da 

equivalência. Na vertente funcionalista, o papel que o texto traduzido irá desempenhar 

na cultura de chegada marca substancialmente a forma como ele será traduzido. 

Segundo Leal (2006, 2),  

Vermeer também desloca a noção de tradução, até então considerada um 
processo essencialmente linguístico, para um processo sobretudo cultural, 
uma vez que, para o teórico, o ato de traduzir é uma ação humana, dotada 
de propósitos e intenções, e inevitavelmente inserida em um sistema cultural 
repleto de particularidades (LEAL, 2006, 2). 

Leal (2006) explica que é dessa noção que surge a ideia de escopo na tradução, 

ou teoria do escopo (Skopostheorie) que mais tarde será usada por Cristiane Nord 

para fundamentar seu modelo de tradução. A autora explica que  

O funcionalismo contempla a tradução como uma comunicação intercultural, 
na qual texto de partida e texto de chegada pertencem a sistemas culturais 
distintos, e por isso suas funções devem ser analisadas separadamente e de 
maneira pragmática, levando em consideração sobretudo a situação de 
recepção de cada um dos textos. Com efeito, os receptores dos textos de 
partida e chegada são, indubitavelmente, um dos princípios determinantes do 
escopo da tradução, visto que um texto é um ato comunicativo que só se 
completará no momento da recepção. Sob esse aspecto, o tradutor é um 
produtor de texto que, munido das intenções do produtor de texto da cultura 
de partida, produz, na cultura de chagada, um novo instrumento comunicativo 
(NORD, 1991, 11, apud LEAL, 2006, 2). 
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A sistematização da teoria de Reiss e Vermeer levou Nord a conceber um 

modelo aplicável à formação de tradutores e ao processo de traduzir36. Esse modelo 

contém alguns fatores recomendados pela autora e que devem ser seguidos com a 

finalidade de produzir um texto coerente com o projeto de tradução. Um dos fatores 

que Nord aponta, não sem considerá-lo problemático, é o da “intenção do autor”, que 

nós também consideramos controverso no sentido de que nem sempre é possível 

estar de “posse” desse conhecimento para traduzir. Ou, como argumenta Leal (2006), 

mesmo entrando em contato com os autores, no caso em que isso é possível, estes 

encontram dificuldade em afirmar suas intenções ao produzir um texto, e ela cita o 

caso de Anne Cassidy que, ao ser questionada sobre alguns elementos poéticos de 

seu conto, “afirmou desconhecer tais recursos, alegando não tê-los produzido, ao 

menos conscientemente, no conto em questão” (LEAL, 2005, 115, apud LEAL, 2006, 

5). No caso de Reigen, embora nossa tentativa seja a de recriar o potencial 

provocativo-crítico da peça, não podemos afirmar que o escândalo causado pelo 

original tenha sido a intenção do autor. Inclusive, após inúmeros processos e 

transtornos, Schnitzler proibiu sua montagem até o fim da vida.  

Mesmo trabalhando com uma orientação mais normativa, Fabienne 

Hörmanseder fundamenta sua obra Text und Publikum (2008), voltada para a 

tradução de teatro, na teoria funcionalista. Segundo a autora,  

a finalidade de uma tradução, que também pode ser designada por “escopo”, 
“objetivo”, ou “função”, pode ou é normalmente determinada pela missão da 
tradução, em que surge uma situação comunicativa entre o cliente ou 
iniciador, o produtor e o destinatário (HÖRMANSEDER, 2008, p. 63, tradução 
nossa)37. 

Nessa relação ela explica que o cliente é quem determina o objetivo da tradução 

que será feita pelo tradutor e que o tradutor é ao mesmo tempo receptor do texto de 

partida e produtor do texto de chegada em outra língua e cultura. É ele quem decide 

a estratégia de trabalho. O destinatário ou receptor seria então a última etapa do 

processo comunicativo. O texto de partida, segundo a autora, fornece um “conjunto 

de informações” que deve ser “modificado” em um outro “conjunto de informações” na 

                                                           

36 Seu livro “Análise textual em tradução: bases teóricas, métodos e aplicação didática” foi publicado 
pela editora Rafael Copetti em tradução coordenada por Meta Elisabeth Zipser e.  
37 “Der Zweck einer Übersetzung, der auch als “Skopos”, “Ziel” oder “Funktion” bezeichnet wird, kann 
oder wird üblicherweise durch einen Übersetzungsauftrag bestimmt, wobei eine kommunikative 
Situation zwischen Auftraggeber oder Initiator, Produzenten und Rezipienten entsteht.”.  
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outra cultura (REISS/VERMEER, 1984, 76, apud HÖRMANSEDER, 2008, 64). Ela 

enfatiza ainda que “esse conjunto de informações deve funcionar na situação de 

recepção”38 (HÖRMANSEDER, 2008, 64).  

O termo utilizado por Hörmanseder, Bühnenwirksame Übersetzung, algo como 

“tradução orientada para o palco”, ou “tradução performável” nas palavras de Ruth 

Bohunovsky (2019), nos aproxima da noção funcionalista aplicada à tradução de 

teatro, na qual o que está em jogo não é o texto unicamente, mas também a 

possibilidade de encenação e, principalmente, a noção de cultura, que é o elemento 

mais abstrato e mais importante no que se refere a “transferências” de informação de 

uma língua/texto/cultura para outra. Para Hörmanseder, especificamente, é a 

encenação que deve orientar o propósito da tradução (HÖRMANSEDER, 2008, 65). 

Ela enfatiza que “o texto teatral enquanto mensagem textual deve ser transmitida a 

um público específico de um país específico que possui uma língua e cultura 

diferentes”39 (HÖRMANSEDER, 2008, 65-66). Nesse sentido é que cabe ao tradutor 

o compromisso com a cultura para a qual se está traduzindo, não apenas para que o 

texto funcione linguística e culturalmente nela, mas também que, com isso, o público 

possa “compreender, se divertir e reagir de forma ativa (pela alienação ou empatia), 

ou, até mesmo agir, isto é, estar incluído nela”40 (HÖRMANSEDER, 2008, 66). 

O fato de embasarmos nosso trabalho no texto de Hörmanseder não se deve 

apenas por sua abordagem teórica, mas também porque uma das peças que a autora 

utiliza como exemplo de suas reflexões é a peça Reigen, colocando-a em relação com 

duas de suas traduções para a língua francesa. Para nosso trabalho, um dos pontos 

mais importantes de que trata a teórica é o de que nem sempre o escopo do texto de 

partida será idêntico ou até mesmo parecido com o do texto de chegada.  

Deve-se notar, entretanto, que o escopo do texto-fonte nem sempre precisa 
ser idêntico ao do texto-alvo. O escopo de “Reigen” de Schnitzler, no início 
do século XX consiste em olhar impiedosamente para a sociedade daquela 
época e fazer uma crítica implacável, enquanto o escopo de hoje, através da 
tradução de Henri Christophe, pretende ser mais informativo e descritivo a 
respeito de um passado culturalmente estranho tendo em vista uma 

                                                           

38 “Dieses Informationsangebot soll in der Rezeptionssituation funktionieren”.  
39 “Der Bühnentext als Textbotschaft muss für ein bestimmtes Publikum in ein bestimmtes Land, das 
über eine andere Sprache und eine andere Kultur verfügt, über- und vermittelt werden”.  
40 “… zu verstehen, unterhalten wird und aktiv (durch Verfremdung oder Emphatie hervorgerufen) 
reagiert bzw. sogar agiert, d. h. miteinbezogen wird”.   
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encenação parisiense, mas nunca poderia ou nunca quis causar um 
escândalo na França de hoje (HÖRMANSEDER, 2008, 67, tradução nossa)41. 

No que diz respeito a este trabalho, nosso movimento final foi, sim, o de tentar 

recriar o potencial provocativo-crítico da peça pelo fato de, no âmbito do nosso projeto, 

partirmos da premissa de que a crítica impiedosa da sociedade a que se refere 

Hörmanseder, seja o escopo fundamental da obra. E, nesse sentido, uma das 

traduções que oferecemos é pensada e adaptada para o público brasileiro atual. É 

inegável que a sociedade do século XXI é diferente em termos morais da sociedade 

austríaca do começo do século XX, senão por ter diminuído a hipocrisia, é diferente 

por tê-la transformado. Hoje, relacionamentos extraconjugais mostrados no palco não 

causariam espanto algum. Porém, alguns temas tabus ainda persistem e, embora 

reconheçamos que dificilmente levem a censura ou protestos, ainda podem causar 

muito desconforto no espectador, como, por exemplo, posturas hipócritas de pessoas 

que se acreditam “do bem” e moralmente superiores a outros grupos da sociedade, 

ou ainda a pedofilia, dois temas facilmente adaptáveis à peça. A outra tradução que 

oferecemos aqui fica mais próxima do escopo a que se refere Hörmanseder com 

relação à tradução francesa. Trata-se de uma tentativa de levar ao público brasileiro 

um texto mais próximo possível do trabalho de Schnitzler no século XIX. Nesse 

sentido, marcas de seu tempo e lugar se mantêm tal qual uma tradução de romance 

de época, e o foco aqui não é a encenação, mas sim uma documentação da obra para 

o leitor brasileiro. Nesse sentido, a teoria do escopo parece ser de especial valor para 

a tradução teatral em comparação com outros gêneros textuais.  

Uma questão que é cara a Hörmanseder, mas à qual não iremos nos ater aqui 

neste trabalho, é da performabilidade, termo que também é questionado por Sirkku 

Aaltonen em seu livro Time-Sharing on stage: Drama and Translation in Theatre and 

Society (2000). Nele, a autora desenvolve os diversos problemas que a tradução de 

teatro encontra e que são diversos dos problemas da tradução de literatura ou da 

tradução técnica. Aaltonen argumenta que  

                                                           

41 “Es sei jedoch anzumerken, dass der Skopos des Ausgangstextes nicht immer identisch mit 
demjenigen des Zieltextes sein muss. Der Skopos von Schnitzlers “Reigen” Anfang des XX. 
Jahrhunderts bestand beispielsweise darin, einen erbarmungslosen Blick auf die damalige Gesellschaft 
zu werfen und eine schonungslose Kritik zu liefern, während der heutige Skopos durch die Übersetzung 
von Henri Christophe im Hinblick auf eine Pariser Inszenierung vielmehr informativ und deskriptiv für 
eine besondere kulturell-fremde Vergangenheit sein will, jedoch nie einen Skandal im heutigen 
Frankreich hervorrufen könnte oder wollte”.  
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[T]extos teatrais, e, portanto, também suas traduções, não seguem 
necessariamente as mesmas regras que textos de um sistema literário. Como 
a tradução de textos teatrais pode usar estratégias que não seriam aceitáveis 
na tradução literária contemporânea, algumas justificativas foram 
desenvolvidas em sua defesa. A explicação mais comum para as decisões e 
escolhas que são tomadas normalmente envolve conceitos como 
“falabilidade”, e “interpretabilidade” (ou performabilidade)42 (AALTONEN, 
2000, p. 7, tradução nossa).  

A noção de performabilidade é bastante controversa e é até hoje debatida sem 

ter sido de fato definida com precisão por nenhum autor. Ela consiste na ideia de uma 

característica intrínseca ao texto teatral que deve ser descoberta pelo tradutor e 

transposta para o texto traduzido. A esta característica se somam outras como, 

playability, speakability, readability, etc. (que são especialmente caras a 

Hörmanseder). Susan Bassnett, teórica de grande importância nessa área e autora 

de um dos primeiros trabalhos de teoria de tradução pensando o teatro, discute a 

aplicação do termo em seu livro Estudos de tradução: Fundamentos de uma disciplina, 

de 1980, e traduzido para o português em 2003. Nele, fica clara a noção da autora de 

conceber o texto dramático como fundamento de todas as ações que vierem a se 

realizar no palco, ou ainda, como fundamento de tudo o que é necessário para a 

realização de uma montagem e que, sem as quais, a peça não é realizável. Mesmo 

afirmando o contrário disso ao dizer que “o texto é apenas um elemento na totalidade 

do discurso teatral”, e que, “a primazia do texto escrito conduz ao pressuposto de que 

há uma só leitura certa, e, logo, uma só maneira certa de o representar” (BASSNETT, 

2003, p, 191, grifos da autora), na sequência a autora afirma que  

Como o texto dramático é escrito para vozes, o texto literário contém também 
um conjunto de sistemas paralinguísticos, como o tom, a entoação, a 
velocidade do enunciado, o sotaque, etc., que constituem matéria 
significante. Além disso, o texto dramático contém em si o subtexto ou aquilo 
a que chamamos o texto gestual, que determina a ação física do ator. Assim, 
não é só o contexto, mas também o código gestual encastrado na própria 
língua que determina o trabalho do ator; e o tradutor que ignorar todos os 
sistemas além do puramente literário corre sérios riscos (BASSNETT, 2003, 
p. 205, grifos da autora). 

É nessa linha de pensamento a respeito de tradução de teatro que conceitos 

tão abstratos como “performabilidade” ganharam força, e que Sirkku Aaltonen irá 

questionar com os estudos culturais atrelados à teoria funcionalista. Mesmo que mais 

                                                           

42 “Theatre texts, and therefore also their translation, do not necessarily follow the same rules as texts 
in a literary system. As theatre translation may use strategies which would not be acceptable in 
contemporary literary translation, a number of justifications have been developed in their defence. The 
most common explanation for the decisions and choices made usually involve concepts such as 
‘speakability’, and ‘playability’ (or ‘performability’)”.  
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de uma década depois, em 1991, Bassnett tenha lançado um novo estudo43 rejeitando 

a noção de performabilidade e questionando o papel do texto como elemento 

fundamental do teatro, em um artigo de 199844 ela afirma que trabalhos de 

encenadores como Stanislavsky e Brecht endossam o fato de que há no texto algo 

escondido que os atores leem e decodificam em gestos. Ou seja, mesmo rejeitando a 

supremacia do texto escrito, a autora ainda se mantém fiel à crença em elementos 

“escondidos” no texto e contribuindo com a ideia de que o tradutor deve se preocupar 

com aspectos paralinguísticos tais como entonação, tom e registro. E porque esses 

conceitos se fixaram com tanta força, fortalecendo a noção de que o tradutor deve dar 

conta de aspectos que não estão no texto, é que se faz necessário abordá-los mesmo 

que apenas para justificar nossa escolha em deixá-los de lado. Em nossa concepção, 

baseada na experiência e no estudo do trabalho de ator, acreditamos que os 

elementos paratextuais que se deseja que o tradutor descubra e traduza, nada mais 

sejam do que o trabalho de criação dos atores que pode se dar (embora nem sempre) 

a partir do texto e que não está, de maneira alguma, descrito ou escondido nele.  

Quando se aborda aspectos culturais na tradução faz-se necessário 

primeiramente estabelecer o que se está denominando “cultura”, e isso é o que faz 

Aaltonen no primeiro capítulo de seu livro. Nele, a autora trata de delimitar o que é 

considerado “Intercultural Theater” – algo como “teatro intercultural”. Citando Patrice 

Pavis, teórico da performance, semiologia e interculturalidade, ela argumenta que  

Pavis [...] entende cultura como um sistema de significações que permite a 
uma sociedade ou grupo compreender a si mesmo em relação com o mundo. 
Cultura, delineia nossas representações, sentimentos e atividades, isto é, 
todos os aspectos da nossa vida mental; e a ordem cultural, que deve ser 
distinta da ordem natural, é criada pelo fazer humano e transmitida pela 
hereditariedade social” (AALTONEN, 2000, p. 11, tradução nossa).45  

A partir desse ponto, Aaltonen traça uma série de formatos – baseados em 

categorizações de Pavis – nos quais as práticas teatrais estão intrinsecamente ligadas 

à cultura e que vão desde tradições mais enraizadas na cultura do próprio país – como 

                                                           

43 Bassnett, Susan. Translating for the theatre: the case against performability. In: Languages and 
Cultures in Translation Theories. Volume 4, Number 1, 1st Semester 1991.  
44 Bassnett, Susan. Still Trapped in the Labyrinth: Further Reflections on Translation and Theatre. 
In Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. 1998. 
45 “Pavis […] views culture as a system of significations which allows a society or group to understand 
itself in its relationship with the world. Culture marks our representations, feelings and activity, that is, 
every aspect of our mental life; and the cultural order, which must be distinguished from the natural 
order, is created by human art and transmitted by social heredity”.  
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exemplo, ela cita o teatro Noh e Kabuki no Japão, e a essa categoria ela denomina 

“Intracultural theatre” – até um tipo de teatro que ela denomina “cultural collage”, que 

seria a escolha por formas e técnicas sem colocar muito peso em seu significado e 

importância na cultura de origem. Ao todo, Aaltonen denomina doze categorias que 

perpassam inclusive questões pré e pós-coloniais e ainda como questões políticas e 

de dominação cultural perpassam também as tradições e formas teatrais dominantes. 

O ponto de maior interesse para este trabalho a respeito do que é levantado através 

das categorizações, é o fato de que a tradução teatral, se olhada apenas do ponto de 

vista da tradução do texto, desconsideraria como tradução grande parte dos trabalhos 

que tratam, seja de forma mais objetiva ou de forma mais abrangente, de uma 

tradução entre culturas, e o nosso objetivo ao apresentar duas traduções de Reigen é 

justamente enfatizar a problemática da questão cultural na tradução de textos teatrais. 

No caso de Reigen, essa problemática passa necessariamente pela adaptação dos 

personagens.  

Reigen é um retrato de uma sociedade num período turbulento e com valores e 

costumes diferentes da sociedade atual. Este retrato, que apontou as hipocrisias da 

mesma sociedade, foi recebido como um ataque principalmente pelas classes mais 

altas ao se verem retratadas moralmente como iguais à “ralé”. Evidentemente que, 

devido aos mais de cem anos desde sua estreia, esse mesmo retrato, se levado ao 

palco hoje, teria um status de “peça histórica”, de relato de um tempo que não existe 

mais. É por isso que nas encenações em alemão atuais é necessário fazer uma 

tradução intercultural. Mas, apesar dos mais de cem anos desde sua estreia, 

montagens recentes em versões atualizadas nos mostram sua persistência nos palcos 

(dentro e fora do mundo germânico), e sua resistência em se tornar obsoleta. Nesse 

sentido, o estudo de Eric Kandel (2012), que diz que ainda vivemos na mesma 

sociedade tematizada e teorizada principalmente por Schnitzler, Freud e Klimt, parece 

encontrar na resistência de Reigen ao tempo um argumento a seu favor. Se o retrato 

da época (atualizado) ainda funciona e é representado em alguns teatros, porém como 

relato histórico, o desafio em se traduzir a peça parece ser a “recriação” do potencial 

provocativo-crítico, e isso nos leva a entender a escolha de muitos diretores e 

dramaturgos contemporâneos em optar por montagens adaptadas ao tempo, cultura 

e local em que se dá a encenação. Se a tradução 1 se preocupa com o relato histórico 

da peça, nossa tradução 2, pensada para o palco, irá focar numa recriação possível 
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do poder de identificação do público, e por isso terá como personagens os tipos atuais 

da sociedade brasileira e, como cenário, a cidade de Curitiba. Pensamos que as duas 

traduções, quando vistas lado a lado, fornecem um panorama mais claro a respeito 

do que vem sendo discutido aqui sobre tradução entre culturas, principalmente do 

ponto de vista da necessidade da “reconstituição” do potencial de impacto da peça, 

que nesse caso implica na identificação do público com os personagens que leva à 

possibilidade de causar algum desconforto.  

3.3 A TRADUÇÃO DO REGISTRO E DIALETO DO PERSONAGEM CÊNICO 

 Nem sempre a questão do registro de fala constitui um problema no teatro.  

Quando se pensa em peças concebidas e montadas localmente, por exemplo, 

questões como sotaque ou registro formal e informal chegam a passar despercebidas 

quando se pensa na recepção do texto. Esse não é o caso quando se trata de uma 

tradução, menos ainda de uma tradução em que o registro de cada personagem é 

usado como elemento de caracterização.  

 A variedade linguística é utilizada em muitas peças de teatro para caracterizar 

e diferenciar os personagens e o estrato social ao qual pertencem (HÖRMANSEDER, 

2008, 113), e Reigen constitui um exemplo de como essas variantes podem ser 

utilizadas. Por fazer uma análise da tradução da peça, Hörmanseder dedica um 

subcapítulo de seu livro ao dialeto vienense. Segundo a autora, 

[p]ara Sylvia Moosmüller, o vienense é mais do que um dialeto: para ela é 
“dialeto urbano” que pode ser classificado espacialmente de Viena à Baixa 
Áustria e tem vários níveis sociais que o tornam tanto um dialeto quanto um 
socioleto. Desse modo haveria um “dialeto vienense” das classes sociais 
baixa, média e alta, que também podem ser tradicionalmente localizadas de 
acordo com os bairros vienenses. Portanto, a distribuição regional dos 
dialetos em Viena é determinada socialmente”46 (HÖRMANSEDER, 2008, 
115).  

 Como se percebe, a questão do dialeto em Viena é bastante complexa e 

perpassa questões sociais e geográficas. Porém, no contexto do nosso trabalho, o 

ponto que interessa enfatizar é que a variante falada em Viena, que constitui parte 

                                                           

46 “Für Sylvia Moosmüller ist das Wienerische mehr als ein Dialekt: Für sie handelt es sich um einen 
“Urbanolekt”, der räumlich von Wien bis Niederösterreich einzuordnen ist und verschiedene soziale 
Ebenen besitzt, die daraus sowohl einen Dialekt als auch einen Soziolekt machen. Es gäbe demnach 
ein “Wienerisch” oder einen “Wiener Dialekt” der unteren, der mittleren und der oberen sozialen 
Schichten, die sich zusätzlich nach den Wiener Bezirken traditionell situieren lassen. Folglich ist die 
regionale Verteilung der Dialekte innerhalb von Wien sozial bedingt.” 
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dos diálogos de Reigen, apresenta características diferentes do alemão padrão, e 

serve como marcador tanto do local em que a peça se passa quanto da classe social 

dos personagens. Ainda, essa variante linguística – assim como outras variantes 

dialetais austríacas e alemãs – conta com certo prestígio, além de possuir uma 

tradição histórica típica do contexto europeu: o falante de um dialeto seja na Áustria 

ou na Alemanha é também falante do alemão padrão uma vez que o aprende na 

escola e tem acesso a ele pelos meios de comunicação. Comparando com a realidade 

brasileira, o status do dialeto vienense – assim como outros dialetos – é quase que o 

de uma outra língua, algo que não existe no contexto brasileiro. É a partir dessa 

comparação que afirmamos que no Brasil não há variantes consideradas dialetais 

comparáveis funcional e socialmente com os dialetos nos países de língua alemã – 

mesmo com tamanha variedade linguística em território nacional – e a própria questão 

dialetal não faz parte da nossa cultura e nem do imaginário popular47. Nesse sentido, 

as variantes locais, principalmente as de fora das capitais do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, são consideradas “erradas” e carecem de prestígio às vezes até mesmo entre 

seus próprios falantes, e quando são abordadas nas escolas é pelo viés do estereótipo 

(o gaúcho, o nordestino, o mineiro), e/ou do erro, nesse caso frequentemente 

acompanhadas de quadrinhos do personagem Chico Bento, o caipira da Turma da 

Mônica que vive na roça e fala errado. É claro que, regionalmente, as variantes locais 

têm prestígio quando pensamos, por exemplo, na música sertaneja, ou caipira, mas 

não podemos afirmar que essas variantes tenham o poder linguístico de um dialeto 

no contexto de língua alemã.  

Portanto, a questão dialetal, quando se pensa na tradução entre culturas com 

tradições diferentes no campo da variedade linguística, mesmo havendo variedade 

linguística na língua alvo, constitui um problema considerável ao trabalho do tradutor. 

Hörmanseder admite que uma tendência tradutológica é utilizar variantes locais que 

não necessariamente sejam dialetos, mesmo em contextos onde haja dialeto, pois as 

conotações podem ser diferentes (2008, p. 118). De fato, no Brasil, principalmente 

                                                           

47 A importante obra de Amadeu Amaral, O dialeto caipira, de 1920, apresenta um estudo sobre o 
modo de falar do paulista até a virada do séc XIX para o XX. Já nas primeiras linhas do trabalho o autor 
explica que o “caipirismo” não era apenas traço linguístico, mas que se manifestava em toda a vida 
provinciana, e que houve quem usasse esse argumento para se opor à criação de cursos jurídicos em 
São Paulo, pois que o “linguajar dos naturais [...] contaminaria os futuros bacharéis”. O autor explica 
que na época de seu estudo (1920) o dialeto já se encontrava “acantoado em pequenas localidades”.  
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entre romancistas e contistas, há uma tradição da tentativa de transcrição do falar 

típico do brasileiro e também de algumas regiões. Essa é uma tendência que se 

observa muito na produção literária da virada do Naturalismo para o Modernismo e da 

qual autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Monteiro Lobato são 

grandes expoentes. Um pouco além temos a obra de Guimarães Rosa que chega a 

descolar a fala do brasileiro da realidade e a elevá-la a nível poético. Valdomiro 

Silveira, autor considerado regionalista, apresenta em sua obra considerada mais 

importante, Os caboclos (1920), uma tentativa que consideramos exemplar na 

marcação da fala da população rural de São Paulo. No trecho do conto Cena de Amor, 

apresentado na sequência, além da escolha vocabular nas falas do narrador, é 

possível perceber os recursos de contração que evidenciam a supressão de letras nas 

falas dos personagens, sem, no entanto, causar estranhamento ou deixar o texto 

artificial:  

Não foi à toa que lhe disseram, num dia de muita queixa e desânimo:  

– Dê tempo ao tempo, filho de Deus! Isso de você pensar que não 
acha quem lhe queira, só p’r amór de uma desgraça que acontece p’ra Fulano 
e p’ra Beltrano, ou uma infalência nas feições, que assucede p’ra Pedro e p’ra 
Paulo, é bobagem da marca maior!  

O Chico Luís, a princípio, combateu a consolação como quem trazia 
consigo argumentos com fartura; teve por certo que aquilo eram palavras de 
gente de coração brando, nada mais: e chegou a rever, entre si, de repente, 
o próprio rosto moreno pela testa e no queixo, alvo nas faces até as orelhas, 
sarapintado e horrível, ao fundo do qual os olhos brilhavam, tais quais os de 
um gato mourisco em sanha. E, como se estivesse sozinho, e banzando, 
falou através de um riso amargo:  

– O pobre do malacara!  

Mas o compadre e a comadre levaram de porfia sossegá-lo e dar-lhe 
coragem. Entraram a dizer-lhe que, lá por isso, não: que o feio era matar, e 
roubar, e difamar a família dos outros. Olhasse para a Candóca, por exemplo: 
estava perto, podia ser vista a qualquer hora, e não andava, como ele, 
fazendo lamúria e prantaria a vida inteira. Entretanto, a Candóca era 
chimbéva e cambeta...  

Quase que ele sorriu, naquele instante. Não é que a filha do Quim 
Gracía, com ser ûa moça de boa presença e de boas maneiras, manqueteava 
como quê e tinha o nariz chato e grosso que nem o dum perdigueiro legítimo?  

Mais adiante, no mesmo conto: 

– Perguntar si um home’, que não tem muito de seu, mas porém que 
não ‘tá olhando p’r’a lua, quisesse casar com vancê, nha Candóca, vancê 
queria casar co’ele?  

Ela não disse tique nem taque.  

– ...E si esse home’, que tem sustância e talento nos braços, que 
sabe como é que se trabuca a vida, que estima vancê como gente, que é de 
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tuda a verdade..., se esse home’ fosse um desinfeliz de cara manchadinha, o 
que é que vancê respondia, nha Candóca? (SILVEIRA, 2020). 

 Já Rubem Fonseca, ao retratar o marginal, apesar de utilizar a norma padrão 

do português – não escreve palavras com contrações ou erros ortográficos, utiliza-se 

da pontuação padrão, etc. – ainda assim faz uma representação bem-sucedida do 

falar do personagem marginal com frases curtas, construções frasais e escolhas 

vocabulares típicas da oralidade. O início do texto O cobrador já nos dá um exemplo 

disso:  

Na porta da rua uma dentadura grande, embaixo escrito Dr. Carvalho, 
Dentista. Na sala de espera vazia uma placa, Espere o Doutor, ele está 
atendendo um cliente. Esperei meia hora, o dente doendo, a porta abriu e 
surgiu uma mulher acompanhada de um sujeito grande, uns quarenta anos, 
de jaleco branco.  

Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um 
guardanapo de papel no meu pescoço. Abri a boca e disse que o meu dente 
de trás estava doendo muito. Ele olhou com um espelhinho e perguntou como 
é que eu tinha deixado os meus dentes ficarem naquele estado. 

Só rindo. Esses caras são engraçados.  

Vou ter que arrancar, ele disse, o senhor já tem poucos dentes e se 
não fizer um tratamento rápido vai perder todos os outros, inclusive estes aqui 
– e deu uma pancada estridente nos meus dentes da frente. 

Uma injeção de anestesia na gengiva. Mostrou o dente na ponta do 
boticão: A raiz está podre, vê?, disse com pouco caso. São quatrocentos 
cruzeiros.  

Só rindo. Não tem não, meu chapa, eu disse.  

Não tem não o quê?  

Não tem quatrocentos cruzeiros. Fui andando em direção à porta. 
(FONSECA, 2010) 

Na literatura contemporânea, citamos dois exemplos de autores que tentam 

resolver a questão da variante da periferia cada um a seu modo: Marcelino Freire e 

Geovani Martins. Segundo Benzaquen (2017), Freire não se identifica como 

regionalista, mas como representante da literatura tida como marginal em que “a 

oralidade é valorizada por refletir melhor a vivência dos marginalizados” 

(BENZAQUEN, 2017, 284). Os dezesseis contos de sua obra mais conhecida, Contos 

Negreiros, são chamados de “cantos” e isso se deve à tensão na forma buscada pelo 

autor para enfatizar o caráter oral e melódico dos textos. Já Geovani Martins trabalha 

com o registro dos morros cariocas. No conto Rolézim, que abre seu livro de estreia, 

O sol na cabeça, temos uma profusão de elementos da oralidade: vocabulário típico 

carioca, falta de concordância de plural, e uma quase transcrição fonética em palavras 
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como “mermo” em lugar de “mesmo”, “vê” em lugar de “ver”, e construções como “o 

caô era que ele queria ficar morgando em casa invés de partir com nós”. 

Diferentemente de Valdomiro Silveira, Geovani Martins não sinaliza nenhuma de suas 

incorreções linguísticas, e sua maestria se dá também pelo fato de que mesmo 

forçando a linguagem escrita nesse nível, o texto não soa forçado e nem artificial. 

Abaixo, o trecho inicial de Rolézim:  

Acordei tava ligado o maçarico! Sem neurose, não era nem nove da 
manhã e a minha caxanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais 
pra ver as infiltração na sala, tava tudo seco. Só ficou as mancha: a santa, a 
pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na 
rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu 
ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo 
do capeta.  

Tinha dois conto em cima da mesa, que minha coroa deixou pro pão. 
Arrumasse mais um e oitenta, já garantia pelo menos uma passagem, só 
precisava meter o calote na ida, que é mais tranquilo. Foda é que já tinha 
revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda pra comprar um varejo. 
Bagulho era investir os dois conto no pão, divulgar um café, e partir pra praia 
de barriga forrada. O que não dava era pra ficar fritando dentro de casa. 
Calote pra nós é lixo, tu tá ligado, o desenrolo é forte (MARTINS, 2018).  

Acreditamos que os exemplos aqui apresentados fornecem um panorama do 

esforço de alguns escritores em diferenciar as variantes linguísticas encontradas no 

Brasil e, com isso, nos mostram as possibilidades de diversificar o discurso de um 

personagem de forma a diferenciar classes sociais e origens. 

O trabalho desses escritores nos mostrou ser viável a utilização de vocabulário 

e estruturas típicas da oralidade no sentido de também no teatro caracterizar 

personagens. Essa questão é defendida também por Hörmanseder quando ela 

argumenta que, 

[a]o traduzir para a língua estrangeira, que, segundo Hans Vermeer, é 
principalmente uma “transferência cultural”, o tradutor deve escolher uma 
estratégia que, por um lado, possibilite essa transferência cultural, e por outro, 
tenha como resultado ser bem acolhida pelo público alvo, que dispõe de 
outros conhecimentos e possui diferentes valores culturais em sua cultura48 
(HÖRMANSEDER, 2008, 118) 

 Hörmanseder finaliza a argumentação dizendo que também é possível 

renunciar às marcas regionais e culturalmente muito específicas fazendo uma 

                                                           

48 “Bei der Übertragung in die Fremdsprache, wo es sich laut Hans Vermeer hauptsächlich um einen 
“kulturellen Transfer” handelt, muss der Übersetzer eine Strategie wählen, die einerseits diesen 
kulturellen Transfer ermöglicht, andererseits die gelungene Rezeption beim Zielpublikum, das 
womöglich über andere Kenntnisse verfügt und in seiner Zielkultur andere kulturelle Werte besitzt, zum 
Ergebnis hat”.  
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tradução para a variante padrão da língua estrangeira caso isso facilite ou possibilite 

que o público-alvo faça associações. A esse movimento ela denomina “neutralização” 

(HÖRMANSEDER, 2008, 119). Em nossa concepção, tal movimento é bastante 

compreensível. Uma vez que ao autor da obra cabe toda a liberdade criativa dentro 

de um único sistema linguístico, ao tradutor cabe a tarefa de traduzir registros e 

dialetos que muitas vezes não encontram “equivalentes” na língua de chegada, e 

tentar mimetizar tais variantes linguísticas pode levar a uma tradução incoerente e/ou 

hermética. Foi nesse sentido que, antes de encontrarmos os exemplos literários aqui 

citados, nosso primeiro movimento foi o da tentativa de neutralização de registro local, 

tanto espacial quanto linguístico, o que logo se mostrou como sendo mais um 

problema do que uma solução. Se o ponto fundamental da peça é justamente mostrar 

que do ponto de vista moral as classes sociais nela apresentadas são iguais, como 

manteríamos a possibilidade de identificação do público e faríamos a diferenciação 

das classes sociais neutralizando os discursos?  

Justamente por ser uma peça em que várias classes sociais interagem, a 

questão do registro formal e informal e do uso de marcas dialetais em Reigen é muito 

relevante como marca e diferenciação da origem e das classes. Mas, como já 

dissemos, nosso primeiro movimento tradutório foi o de tentar encontrar uma 

linguagem “neutra” que não localizasse a peça em nenhuma cidade brasileira 

específica. Ainda, nesse primeiro momento, pensamos em possíveis “traduções” para 

o dialeto vienense de forma a deixar as falas também com alguma marca no 

português. Na primeira versão do texto, todas as referências a lugares específicos de 

Viena – ruas, restaurantes, teatros, etc. – foram “neutralizadas” na tradução. Se havia 

referência a algum nome de rua, colocamos “Marechal”, ou “Rua XV”, sabendo que 

esses são nomes de rua bastante comuns no Brasil. Quanto à questão dialetal, após 

muito pensar, a opção que pareceu mais viável – dentro ainda da preocupação com a 

neutralidade – foi a abreviação, contração e repetição de algumas palavras tal como 

acontece na oralidade (“está” por “tá”, “você” por “cê”, “então tá então” ao invés de 

apenas “está bem”). Porém, a medida em que avançávamos no trabalho de tradução 

e as referências locais ficavam cada vez mais difíceis de neutralizar, e que 

percebemos que a simples contração e repetição de palavras não diferenciava o 

registro dos personagens, optamos por mudar a estratégia, pois a falta de variedade 

linguística permaneceu sendo um problema, além de que a neutralização de 
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linguagem e localidade misturada com marcas de época começou a causar uma 

incoerência cada vez mais crescente. Isso contribuiu em grande medida para nossa 

decisão final de conduzir duas traduções. Ruth Bohunovsky, discutindo o trabalho de 

Christiane Nord, faz a diferenciação entre esses dois tipos de trabalhos de tradução:  

A “tradução documento” e a “tradução ferramenta”. A primeira referindo-se a 
traduções feitas com o escopo de permitir ao destinatário uma aproximação 
com “determinados aspectos de uma ação comunicativa do passado”, a 
segunda tendo como meta primordial o funcionamento do “objetivo 
comunicativo” da própria tradução (BOHUNOVSKY, 2019, 133).  

 A realização das duas traduções, cada uma com seu escopo, teria como 

objetivo, primeiramente, oferecer aos profissionais do teatro um texto que teve por 

objetivo o restabelecimento do poder de identificação do público; em segundo lugar, 

oferecer ao público leitor – do teatro ou não – o acesso a um texto mais informativo 

em relação ao texto de partida e seu contexto “original”, sem adaptações temporais 

ou de personagens; e em terceiro lugar, ao comparar as duas traduções, expandir a 

discussão a respeito da tradução de texto teatral e da importância de se pensar a 

adequação funcional do texto que se está traduzindo.  

Por fim, a leitura de Valdomiro Silveira e Geovani Martins, especialmente, nos 

deu a coragem de que precisávamos para utilizar a variante curitibana no texto 2. 

Nosso receio até então era de que um texto com vocabulário muito marcado em uma 

única região pudesse causar excesso de estranhamento no leitor/espectador. Mas o 

trabalho desses dois escritores provou que abusar das variantes locais pode fornecer 

a riqueza linguística que Reigen exige e que uma tradução neutralizada em uma 

variante padrão apagaria.  

 É evidente que, compreendendo a tradução como texto que necessita do 

trabalho criativo dos encenadores para virar teatro, tanto a tradução 1 quanto a 

tradução 2 podem servir ao palco. Mas também é evidente que, ao se fazer a leitura 

de ambas tendo em mente que o objetivo de uma delas era reconstituir o poder de 

identificação do público, o objetivo da tradução “atualizada” foi oferecer um texto que 

já tivesse passado por um tradutor com esse escopo no horizonte. Além disso, 

acreditamos que os encenadores de fora de Curitiba que vierem a ler a tradução 2 

percebam que a mesma adaptação pode ser feita em qualquer variante local do Brasil.  
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Uma questão pertinente que pode ser colocada, é o fato de nomearmos nossa 

tradução 2 como tradução e não como adaptação. Acerca desse assunto no ramo 

funcionalista, que orienta esse trabalho, Bohunovsky (2019) esclarece que  

[A] diferenciação entre “tradução” e “adaptação” (um termo frequente quando 
se trata de peças de teatro) também se tornou flexível, pois, para ser 
“funcionalmente adequado”, um texto teatral pode eventualmente sofrer 
grandes interferências formais ao ser transposto de uma língua para outra, 
sem deixar de ser prontamente considerado uma tradução (BOHUNOVSKY, 
2019: 134).  

O exemplo que a autora cita é o caso das traduções francesas dos dramas 

Shakespeareanos no século XVIII, denominadas “belas infiéis”, nas quais os 

tradutores faziam uma série de alterações significativas sem que os textos deixassem 

de ser chamados “traduções” (BOHUNOVSKY, 2019:134). Aaltonen (2000) cita o 

exemplo da Finlândia que, durante um período de cem anos, 1760-1860, viu peças 

francesas, inglesas, alemãs e suecas tanto na versão original quanto na tradução sem 

que houvesse distinção entre uma e outra (AALTONEN, 2000:82). Ou seja, não há 

limites claros entre tradução e adaptação. 

A questão em torno de se nomear um texto “tradução” ou “adaptação”, ou ainda 

“versão” passa também por questões de cunho financeiro. Ao se montar um texto 

“adaptado” de uma determinada obra que ainda não está em domínio público, por 

mais próximo que seja esse texto da versão “original”, elimina-se a obrigatoriedade de 

pagamento de direitos autorais. Nesse sentido, percebe-se que muitas vezes a 

questão está mais ligada a fatores extratextuais do que ao texto propriamente 

(BOHUNOVSKY, 2000:134).  

Dessa forma, tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentados neste trabalho são 

considerados por nós como traduções, uma vez que o texto 1 está mais para uma 

tradução documento, destinada a quem quer conhecer a obra de Schnitzler, mas que 

não foi pensada para gerar identificação com o público brasileiro numa possível 

montagem (embora isso possa acontecer); e o texto 2, pensado com o escopo da 

montagem, foi elaborado de forma a tentar recuperar o que acreditamos ser o objetivo 

do texto original: gerar identificação no público e, com isso, provocar uma reação, um 

movimento.  
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4 REIGEN COMO CIRANDA: A TRADUÇÃO DE PERSONAGENS-TIPO EM 
CRISE 

 

As diversas classes sociais que interagem em Reigen possibilitam ao tradutor 

poder explorar a variedade linguística da cultura para a qual se está traduzindo. Por 

esse motivo, acreditamos que em qualquer tradução dessa peça que vise a 

montagem, a adaptação às variantes linguísticas locais deve ser encorajada. Quando 

Hörmanseder justifica a escolha de Reigen como uma das peças que ela irá analisar 

em seu livro, ela também defende algo nesse sentido: “essa peça permite identificar 

a amplitude da linguagem em todas as suas nuances a partir do exemplo do dialeto 

vienense e retratar a vida em toda a sua diversidade”(HÖRMANSEDER, 2008, 145)49.  

Hörmanseder analisa duas traduções de Reigen para o francês, a de M. 

Remon, W. Bauer e S. Clauser, publicada em 1984, e a de Henri Christophe, de 1987. 

A tradução de Henri Christophe vem acompanhada de um prefácio que Hörmanseder 

reproduz e que também achamos pertinente citar aqui, uma vez que é a visão de um 

tradutor francês em 1987 com a qual concordamos no Brasil de 2021: “o espectador 

[...] certamente saberá apreciar, pelo seu verdadeiro valor, uma peça que nada perdeu 

da sua relevância e da sua modernidade”50 (Christophe, 1987 apud HÖRMANSEDER, 

2008, 154, tradução nossa).  

As cenas que a autora analisa são as que para ela apresentam o maior desafio 

ao tradutor, a saber: a sexta cena, que se dá entre o marido e a doce menina, a nona 

cena, entre o conde e a atriz, e ainda o monólogo do conde na décima cena. Neste 

trabalho, todas as cenas representam um desafio, uma vez que nos dispomos a 

apresentar duas versões de cada e que, em uma das traduções, há adaptação de 

tempo, local e de personagens.  

Embora nossa ambição fosse apresentar a tradução integral da peça, tivemos 

que optar por fazer apenas as quatro primeiras cenas. Antes de partirmos para a 

discussão de alguns pormenores da tradução, abordaremos algumas características 

de cada personagem. 

 

                                                           

49 “Dieses Stück erlaubt es, die Palette der Sprache in allen ihren Nuancen am Beispiel des Wiener 
Dialekts zu identifizieren und das Leben in seiner Vielfalt zu zeichnen”.  
50 “Le spectateur [...] saura sans doute apprécier à sa juste valeur une pièce qui n’a rien perdu de as 
pertinence et de as modernité”.  
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4.1 A PROSTITUTA COMO PROSTITUTA  

 

A escolha por manter esse personagem com a mesma designação de 

Schnitzler nas duas traduções se deu principalmente por ser um personagem muito 

significativo na peça, mas também pelo fato de as mazelas sociais que levam à 

prostituição existirem em todas as culturas, além de ser o único personagem da peça 

sobre o qual talvez possamos afirmar não ter sofrido alteração em seu status ou 

posição social do séc. XIX para o XXI. Esse personagem se torna também 

especialmente significativo quando pensamos que é ele quem inicia e finaliza uma 

peça cujo mote de todas as cenas é o encontro sexual. A prostituta de Reigen anda 

pelas ruas e pelos cafés de Viena, enquanto a de Ciranda frequenta as praças, 

botecos e esquinas de Curitiba. Tal qual a de Viena, aborda seus possíveis clientes 

com elogios e habita apartamentos decadentes no centro da cidade.  

Um dado de interpretação a respeito da peça é que todas as relações 

apresentam a questão da traição, menos a da prostituta. Mesmo sendo a personagem 

de menor status social e a que apresente aos olhos da sociedade o comportamento 

mais condenável, ela é a única que não trai ninguém e que não apresenta duas 

facetas, como os outros personagens. Tanto na cena de abertura quanto na cena de 

fechamento da peça, ela está com um cliente e age de forma muito parecida. Embora 

seu ofício seja considerado por muitos como socialmente condenável, moralmente 

suas ações não o são, exatamente o contrário do que ocorre com os outros 

personagens – fato que pode ter contribuído para o escândalo causado pela estreia 

da peça no contexto original. Um outro dado a respeito da prostituta é o fato de suas 

cenas terem necessitado de pouca ou nenhuma adaptação na tradução 2. Isso parece 

indicar que um personagem que vive à margem da sociedade não tenha 

acompanhado o progresso tecnológico e social de 1920 até hoje, ou ainda, talvez 

pudéssemos dizer que no que diz respeito aos mais desmazelados e oprimidos da 

sociedade, não houve progresso social algum.  

 

4.2 O SOLDADO COMO SOLDADO 

 

Assim como a prostituta, o soldado também é uma figura que permaneceu com 

a mesma nomenclatura nas duas traduções, pois faz parte da cultura brasileira assim 
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como da austríaca, embora possamos dizer que nesse caso se trate de uma figura 

que naturalmente perdeu status do século XIX para o XXI com a queda das 

monarquias tanto lá quanto aqui. No Brasil, o alistamento militar é obrigatório mesmo 

para aqueles que não queiram servir, o que já faz com que seja uma figura muito 

presente no imaginário popular. Normalmente, quem cumpre o serviço militar 

obrigatório hoje no Brasil são os jovens de origem humilde, pois são eles os mais 

afetados pelo desemprego no país51, e que veem no serviço militar uma alternativa 

mesmo que temporária à falta de ocupação e perspectiva. O soldado de Ciranda é um 

jovem da periferia que se comunica com gírias e com a mesma variante usada pela 

prostituta, que reforça sua identidade e revelam sua classe social.  

 Em se tratando das mudanças observadas entre a tradução 1 e a 2, pode-se 

perceber que também nesse caso muitas características do personagem 

permaneceram, tanto na cena 1 quanto na 2, fazendo com que em termos de conteúdo 

a cena 1, em sua versão curitibana, tenha ficado a mais próxima da cena original entre 

todas as outras. Na cena 2, em que se observa algumas mudanças significativas, 

ainda assim a maioria dos elementos não necessitaram de adaptação, como o fato de 

ele oferecer cerveja para a namorada no final, fumar cigarro, ser mulherengo, etc.  

 

4.3 A CRIADA COMO EMPREGADA 

 

 A criada ou empregada doméstica no Brasil é uma profissão bastante comum 

e que não está associada apenas a famílias muito abastadas. A cultura brasileira 

considera normal dispor dos serviços braçais de mulheres pobres para cuidar de seus 

afazeres domésticos, e a oferta de trabalho nesse setor, juntamente com o quadro da 

desigualdade social no país, faz com que essa função seja ainda almejada por 

meninas em situação de vulnerabilidade. O sociólogo Jessé Souza dedica um capítulo 

de seu livro A ralé brasileira ao drama vivido pelas mulheres das classes mais baixas 

que buscam essa profissão. No capítulo intitulado Do fundo do buraco: o drama social 

das empregadas domésticas, ele esclarece que “A profissão de empregada doméstica 

é um dos principais meios dos quais as mulheres que vivem sob condições sociais 

precárias podem dispor para obter renda” (SOUZA, 2020: 141). Nesse capítulo, somos 

                                                           

51 Há um estudo a respeito desses dados: “O serviço militar obrigatório como política pública de 
emprego e renda para a juventude”, disponível em https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22755  
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apresentados ao relato de uma pessoa real e nele conseguimos ter uma ideia das 

condições de vida que levam essas jovens a sonharem com um emprego fixo e que 

envolva salário numa “casa de família”:  

 
No caso de uma família em que resista ainda algum grau de 
comprometimento normativo da mãe para com os filhos, como foi o caso de 
Leninha, os filhos mais velhos se dispõem a trabalhar para ajudar no sustento 
dos mais novos enquanto as mulheres devem lançar mão dos meios que têm 
para ao menos sustentarem a si próprias. Para tanto, as alternativas são 
frequentemente duas: a mais fácil e rápida, porém arriscada, é a alternativa 
do casamento, o que em termos práticos significa estar sob a proteção de um 
homem que terá, por sua vez, plenos direitos na exploração de seu corpo, 
tanto para o trabalho quanto sexualmente. A segunda alternativa é a troca do 
único trabalho que sabe oferecer por moradia e alimentação na casa de 
alguma família que, não estando desestruturada como a sua, possa se 
interessar em lhe acolher, momento em que muitas dessas meninas passam 
à situação de “agregadas”. Antes de conhecer Carlinhos, aos 16 anos, 
Leninha já havia passado pelas duas situações alternativas” (SOUZA, 
2020:147).  

 

 Trazemos esse relato para mostrar que, embora com mais de cem anos de 

distância, a situação das criadas na Viena do século XIX não é muito diferente das 

empregadas brasileiras hoje, e que mesmo no texto 2, que se passa hoje em Curitiba, 

essa personagem continua crível e atual. Assim como acontece com o soldado e com 

a prostituta, muitas passagens do texto permanecem quase sem alteração entre as 

traduções 1 e 2, principalmente quando se observa a relação dela com o filho do 

patrão na cena 3. No texto original, o filho do patrão espia a criada durante a noite a 

acha isso normal, comportamento que ainda hoje pode ser visto em novelas, por 

exemplo. A empregada morar na casa dos patrões e ter um quarto próximo à cozinha 

e área de serviço, sem muito direito à privacidade e sem horários de descanso 

definidos (como ela se queixa na cena 2), é algo crível ainda na tradução 2. O filme 

Que horas ela volta (2015), protagonizado por Regina Casé, é um exemplo disso, 

embora no caso desse filme o objeto de cobiça do patrão seja a filha da empregada.  

 

4.4. O JOVEM SENHOR COMO PLAYBOY   

 

 Já nesse personagem observamos uma mudança de comportamento maior 

que nos três anteriores quando comparamos as duas traduções. Embora ele continue 

sendo filho de uma família abastada e sustentado pelos pais, com quem ainda mora, 

o comportamento e hábitos típicos de um jovem rico no começo do século XX são 
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bastante diferentes dos de hoje. Enquanto na tradução 1 o personagem lê um 

romance francês, por exemplo, na tradução 2 isso não seria mais passável em se 

tratando do estereótipo de um personagem playboy, como optamos por denominá-lo. 

A vestimenta típica também mudou muito, como se irá observar na cena 4. Além disso, 

o tipo de bebida mudou, e a postura para com a amante, principalmente.  

No Brasil, trata-se de uma típica figura das classes média e média alta e, por 

isso, facilmente identificável no palco enquanto “tipo”. Na tradução 2 optamos por 

nomeá-lo “playboy” por ser uma expressão que remete instantaneamente a um tipo 

de jovem que se destaca pelas roupas que veste, lugares que frequenta, carro que 

dirige, e maneira de se portar. É também um personagem muito retratado na cultura 

popular através das novelas. Por exemplo, na novela da Rede Globo Salve-se quem 

puder (2020), o personagem Renzo, interpretado por Rafael Cardoso, é descrito como 

um playboy “bon vivant”52. Normalmente, esse tipo de personagem é retratado por 

atores ou modelos com características bem marcadas: branco, estatura alta, corpo 

em forma, refletindo o padrão que se encontra nas academias e baladas brasileiras. 

No caso das novelas, nem sempre o personagem é necessariamente jovem. O ex-

modelo e também ator da Rede Globo Reynaldo Gianecchini, que corresponde ao 

padrão físico desse tipo de personagem, segue interpretando-o mesmo já estando 

com quase 50 anos53.  

 

4.5 A JOVEM SENHORA COMO MADAME 

 

Já esta personagem foi a que mais sofreu alterações de comportamento e 

status na passagem temporal, uma vez que foi na primeira cena em que ela aparece 

que começaram nossos maiores problemas na primeira versão da tradução, quando 

ainda tentávamos uma neutralização de tempo e lugar. Apesar de ainda permanecer 

jovem e casada com um homem mais velho e rico, no século XIX ela provavelmente 

não teria estudado mais do que o suficiente para ser alfabetizada, e sua relação com 

o amante era envolta em muito medo de ser reconhecida na rua estando sozinha e 

indo para um lugar onde não deveria estar. Além disso, havia códigos de conduta para 

                                                           

52 https://gshow.globo.com/novelas/salve-se-quem-puder/noticia/rafael-cardoso-apresenta-renzo-e-
fala-de-paixao-avassaladora-do-playboy-por-personagem-de-deborah-secco.ghtml 
53 https://gshow.globo.com/novelas/a-dona-do-pedaco/noticia/conheca-regis-o-playboy-sedutor-
interpretado-por-reynaldo-gianecchini-em-a-dona-do-pedaco.ghtml 
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mulheres naquele período quando era necessário fingir não querer o que se queria, 

para poder manter a honra e não macular o imaginário masculino da fragilidade 

feminina. É isso o que faz com que a cena entre ela e o amante seja tão longa nos 

diálogos e precise ser tão adaptada para continuar sendo crível atualmente. Optamos 

por denominá-la “madame” na tradução 2 pelos mesmos motivos que denominamos 

o playboy: essa é a nomenclatura que imediatamente remete ao tipo de personagem 

que estamos tentando retratar. Diferentemente da personagem do século XIX, hoje 

ela é o que se chama também “alpinista social”. Casou-se jovem por opção com um 

homem rico e mais velho e aproveita de sua posição conquistada pelo casamento. 

Frequenta muitos eventos sociais acompanhada do marido e ajuda a manter a 

aparência do casamento feliz. Exemplos nesse sentido encontramos também nas 

novelas onde é comum essa personagem ser retratada como vilã. Na novela Passione 

(2010), Clara, vivida por Mariana Ximenes, se casa com Totó, vivido por Tony Ramos. 

Curiosamente, ela tem um caso com Fred, personagem vivido por Reynaldo 

Gianecchini54. A novela Escrito nas Estrelas (2010) trouxe também um casal com 

diferença de idade significativa, mas dessa vez a personagem era uma mocinha55. 

Para além da ficção, o padrão de relacionamento entre um homem rico mais velho e 

uma mulher jovem é comum também no cenário político brasileiro.  

 

4.6 O MARIDO COMO MARIDO  

 

 Em Schnitzler, o marido é um burguês de meia idade, rico, casado com uma 

bela jovem, e que sabe usufruir de seu status e posição social. Essa figura, no Brasil, 

remete a alguns homens das classes altas brasileiras com visibilidade pública 

(políticos, apresentadores de TV, empresários etc.). É também uma figura associada 

à defesa da moral e da religião cristã em alguns casos. Seu casamento, ou, antes, a 

aparência de um casamento feliz e saudável, tem importância também nesse sentido 

político e religioso. No cenário político é muito comum que candidatos a cargos de 

importância, como prefeitos, governadores e presidentes, ostentem esposas e, às 

vezes, filhos, de forma a aumentarem sua credibilidade. Embora isso tenha mudado 

                                                           

54 http://gshow.globo.com/novelas/passione/Vem-por-ai/noticia/2010/06/toto-tony-ramos-leva-clara-
mariana-ximenes-para-jantar-romantico.html 
55 https://extra.globo.com/tv-e-lazer/escrito-nas-estrelas-nathalia-dill-humberto-martins-formam-casal-
375158.html 
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nos últimos anos, ainda é observável nos casos de candidatos conservadores56. É por 

isso que na tradução 2, embora isso não fique explícito, há indícios já na fala da 

Madame na cena 4 de que o marido pertence à área política. Optamos por deixá-lo 

com a mesma nomenclatura nas duas traduções porque ele representa uma classe 

de homens conservadores de diversas profissões, e o que está em foco é a imagem 

do “marido tradicional”. 

 

4.7 A DOCE DONZELA COMO ASPIRANTE A MODELO  

 

Essa personagem constituiu o maior desafio na busca por algum correlato na 

cultura brasileira. No século XIX e XX, como já foi abordado anteriormente, essas 

meninas eram muito comuns em Viena e eram retratadas na literatura de diversas 

formas. No Brasil, não há essa figura de uma imigrante que mora nos grandes centros 

e consegue sobreviver com um emprego miserável e sendo amante de homens velhos 

e ricos. Porém, a imagem da amante muito mais jovem, senão de fato, pelo menos 

com ares de adolescente, existe. No Brasil, houve uma personagem assim retratada 

na novela Império da Rede Globo, que foi ao ar em 2015. A personagem vivida por 

Marina Ruy Barbosa, Maria Isis, tinha uma aparência de adolescente e era amante de 

um homem mais velho, o Comendador, personagem vivido por Alexandre Nero. Maria 

Isis vinha de origem humilde, e sua relação com seu amante era carregada de teor 

sexual, algo que a novela deixava bastante explícito, e que é característico também 

da süße Mädel de Schnitzler. Curiosamente, o Comendador chamava Maria Isis de 

“sweet child”. Na nossa tradução 2, essa personagem, que cogitamos denominar 

“ninfeta” antes de decidirmos por “aspirante a modelo”, flerta também com os tipos 

“crente”, pela origem humilde e aparente ingenuidade, e “colegial” pela idade, mas 

esse último tipo foi descartado porque afirmaria a menor idade da personagem, o que 

nem sempre é o caso da süße Mädel e não parece ser o caso da personagem de 

Schnitzler.  

 

 

                                                           

56 Sobre a atualidade do discurso que vincula a vida privada de políticos e seu poder político, cf. por 
exemplo, https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,quanto-o-casamento-influencia-na-
vida-dos-politicos,70001822422  
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4.8 O POETA COMO ESCRITOR 

 

Na nossa tradução 2 o poeta se torna escritor por ser essa figura um pouco 

mais comum hoje do que a primeira, mas também porque no século XIX denominava-

se poeta (em alemão, Dichter) mesmo aqueles que escreviam romances ou contos. 

Hoje, a noção do poeta como escritor não é mais tão comum. O escritor, na tradução 

2, também pode ser compreendido como um intelectual e inclusive pensamos em 

denominá-lo assim. Mas como no caso da atriz a seguir, acreditamos que a ideia do 

escritor como alguém ligado às artes, à vida boêmia, mais livre de convenções, ainda 

se mantém hoje, e esses traços talvez não fossem invocados pela figura do intelectual.  

 

4.9. A ATRIZ COMO ATRIZ 

 

 Pensamos na possibilidade de nomear essa personagem na tradução 2 como 

“a artista”, mas acabamos optando por atriz por acreditarmos que a concepção 

estereotipada dessa personagem como uma mulher mais livre de convenções se 

mantém ainda hoje e é verdadeira também na cultura brasileira. Talvez hoje a imagem 

da atriz não seja mais associada a tanto glamour – se considerarmos atrizes não 

famosas – mas as famosas ainda servem de modelo de beleza e comportamento. 

Além de que os atores no geral alimentam muito as fantasias amorosas das pessoas 

comuns, e isso é também algo significativo na peça.  

 

4.10 O CONDE COMO HERDEIRO 

 

A adaptação desse personagem na tradução 2 se fez necessária pelo fato de 

não haver mais condes no Brasil de hoje, e foi pensando no que caracteriza esse 

personagem que pensamos na figura do herdeiro. O conde, enquanto integrante da 

monarquia, leva uma vida que desde o nascimento o distingue da classe trabalhadora. 

Além disso, tem acesso a uma educação de alto padrão que pode dar a ele 

conhecimentos culturais e artísticos – algo que fica evidente em seu comportamento 

na peça. Por ser uma figura originalmente de função militar, pensamos que no Brasil 

de hoje esse personagem poderia ser também um militar de alta patente. Mas, nesse 
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caso, a ideia de uma pessoa refinada, que é o que caracteriza esse personagem, 

passaria longe. Optamos, assim, pela figura de um herdeiro.  

 A seguir, apresentamos trechos da tradução com alguns comentários a 

respeito das escolhas tradutórias.  

4.11 A TRADUÇÃO COMENTADA  

 A primeira cena da peça se dá na rua entre uma prostituta e um soldado. Na 

sua primeira versão, quando ainda não considerávamos fazer duas traduções, apenas 

dados de localização, como nomes de rua, e elementos muito marcados de época, 

como “baioneta”, foram retirados numa tentativa de neutralização, que foi o primeiro 

caminho que tentamos seguir. Já na versão final aqui apresentada, em que na 

tradução 1 se procurou manter os elementos do original o mais próximo possível, e 

na tradução 2, fizemos a adaptação para o contexto curitibano, pode-se perceber as 

mudanças que foram feitas com os dois textos lado a lado.  

 

Original 

Die Dirne und der Soldat 

Spät Abends. An der 

Augartenbrücke. 

Soldat kommt pfeifend, 

will nach Hause. 

Dirne: Komm, mein 

schöner Engel. 

Soldat wendet sich um 

und geht wieder weiter. 

Dirne: Willst du nicht mit 

mir kommen? 

 

Tradução 1 

A prostituta e o soldado 

Tarde da noite. Numa 

ponte sobre o Danúbio. 

Soldado vem assoviando, 

quer ir para casa.  

Prostituta: Vem cá, meu 

anjo.  

Soldado vira-se e 

continua andando.  

Prostituta: Não quer vir 

aqui comigo?  

 

Tradução 2 

A prostituta e o soldado 

Tarde da noite. No 

Passeio Público.  

Soldado vem ouvindo 

música, quer ir para casa. 

Prostituta:  Oi, meu 

lindo. 

Soldado vira-se e 

continua andando 

Prostituta: Não quer vir 

aqui, não? 

 

 

Na abertura dessa cena já podemos observar a diferença de ambientação entre 

a tradução 1 e a 2. Na primeira fala da prostituta ela o chama originalmente de “meu 

anjo”, expressão que no Brasil é mais usual quando se dirige a crianças. Por isso, na 
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tradução 2, optamos por uma expressão mais comum à abordagem das prostitutas no 

Passeio Público, parque do centro de Curitiba. Na fala seguinte, a repetição do “não” 

ao final da pergunta, confere a característica de oralidade que pretendemos atingir 

principalmente na tradução 2.  

 

Soldat: Ich hab' keine Zeit. 

Ich muß in die Kasern'! 

Dirne: In die Kasern' 

kommst immer noch 

zurecht. Bei mir is besser. 

Soldat ihr nahe: Das ist 

schon möglich. 

 

Soldado: To sem tempo. 

Preciso ir pro quartel!  

Prostituta: Pro quartel cê 

sempre vai. Vir comigo é 

melhor.  

Soldado perto dela: É bem 

possível.  

 

Soldado: To sem tempo. 

To indo pro quartel.  

Prostituta: Pra lá cê vai de 

qualquer jeito. Aproveita 

que já tá aqui.  

Soldado perto dela: Bem 

que pode ser. 

 

 

 Esse trecho apresenta uma boa parcela das contrações linguísticas que 

tentamos fazer para representar oralidade e marcar um tipo de discurso com frases 

mais curtas. Embora tais contrações sejam ditas por todas as classes, no texto escrito 

é preciso fazer escolhas que diferenciem uma fala de outra. O uso do “cê” por 

exemplo, ao invés de “você”, é uma das marcas dessa diferença entre o discurso da 

prostituta, soldado e empregada, para os discursos do playboy e da madame. Na 

tradução 1, como no original, o soldado diz “Preciso ir pro quartel”. A mudança na fala 

da tradução 2 para “To indo pro quartel” é para enfatizar a oralidade entre as traduções 

1 e 2, embora a construção “Preciso ir” não soe de maneira alguma antinatural. Mas 

no caso da tradução 2, a busca pelo que soa mais natural – embora tal classificação 

nunca possa estar livre de idiossincrasias e uma certa subjetividade – foi algo que 

tentamos fazer em todas as falas.  

 

Soldat: Du bist am End' 

die, von der mir der 

Huber erzählt hat. – 

Dirne: Ich kenn' kein' 

Huber nicht. 

Soldado: Ah, você é 

aquela que o Huber me 

falou. –  

Prostituta: Não conheço 

nenhum Huber, não.  

Soldado: Ah, você é 

aquela uma que o Silva 

falou. –  
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Soldat: Du wirst schon 

die sein. Weißt – in dem 

Kaffeehaus in der 

Schiffgassen – von dort 

ist er mit dir z' Haus 

gangen. 

Dirne: Von dem 

Kaffeehaus bin ich schon 

mit gar vielen z' Haus 

gangen ... oh! oh! – 

 

 

Soldado: Só pode ser 

você. Lembra – no café 

da Schiffgasse – foi de lá 

que ele foi com você para 

casa.  

 

Prostituta: Do café já fui 

pra casa com muitos ... 

oh! Oh! –  

 

Prostituta: Num to 

lembrada de nenhum 

Silva, não. 

Soldado: Só pode ser 

você. No café da XV... foi 

lá que ele te pegou. 

 

Prostituta: Volta e meia 

vou com um do café pra 

casa... vixe! –  

 

 

 Já nesse trecho percebe-se a necessidade da troca de nomes, algo que 

também fizemos sempre que considerado necessário na tradução 2. O sobrenome 

original do soldado mencionado, “Huber”, não é comum no Brasil, nesse caso optamos 

por “Silva”. Mantivemos o uso do sobrenome ao invés de optarmos pelo nome, que 

seria mais natural no Brasil, porque entre os militares essa é uma prática comum, 

chamar os colegas pelo nome do distintivo, que normalmente é o sobrenome. Outro 

detalhe desse trecho é a localização do café, “Schiffgasse” virou “café da XV” e 

também uma expressão curitibana na última fala da prostituta, “volta e meia”. Após 

decidirmos pela variante curitibana na tradução 2, fizemos uma lista de expressões 

típicas do Paraná que utilizamos em trechos em que o contexto permitiria seu uso.  

 Um outro trecho que vale um comentário é o da sequência.  
 

Dirne: Halt dich nur fest 

an. 

Soldat: Hab kein' Angst ... 

 

 

Prostituta: Só segure 

firme.  

Soldado: Não fique com 

medo...  

... 

Prostituta: Só segure 

firme. 

Soldado: Tá comigo tá 

com Deus... 

... 
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Dirne: Auf der Bank wär's 

schon besser gewesen. 

Prostituta: No banco 

tinha sido melhor.  

Prostituta: No banco ia 

ser melhor. 

 

Nem sempre o texto original deixa muito claro que ocorreu o ato sexual. Nesse 

trecho, por exemplo, há a utilização das reticências na fala do soldado, e na sequência 

a prostituta diz que teria sido melhor no banco e então eles começam a voltar. Nesse 

caso optamos por adicionar uma marca maior, como aqui as reticências entre uma 

fala e outra além das reticências da fala, para deixar isso claro para o leitor. Embora 

seja uma interferência do tradutor que acaba deixando o texto mais explicado do que 

o original, pensamos que o leitor brasileiro, não familiarizado com a história da peça, 

pudesse não deduzir o que acontece. Um outro detalhe desse trecho é a expressão 

usada pelo soldado “Tá comigo, tá com Deus”, que irá se repetir também na cena 2. 

A fala da prostituta no pretérito composto “No banco tinha sido melhor”, embora o 

correto seria a utilização do condicional, “No banco teria sido melhor” ou “No banco 

seria melhor”, ao invés de “ia ser melhor”, como ficou na tradução 2, foi intencional, já 

que a tentativa é sempre a de imitar a oralidade em ambas as traduções.  

 A cena 2 acontece entre o soldado e a criada ou empregada e também se passa 

a céu aberto, mas agora o ambiente é uma espécie de parque de diversões com lugar 

para dança, no original a na tradução na 1, e em uma rave na tradução 2.  

Der Soldat und das 

Stubenmädchen 

Prater. Sonntag Abend. 

Ein Weg, der vom 

Wurstelprater aus in die 

dunkeln Alleen führt. Hier 

hört man noch die wirre 

Musik aus dem 

Wurstelprater; auch die 

Klänge vom 

Fünfkreuzertanz, eine 

ordinäre Polka, von 

O soldado e a criada 

 

No parque. Domingo à 

noite. Um caminho que sai 

dos brinquedos e leva a 

uma alameda escura. Aqui 

ainda se ouve a música 

caótica do parque, e 

também o som de uma 

polca vulgar tocada por 

instrumentos de sopro.  

O soldado. A criada.  

O soldado e a empregada 

 

Na rave. Domingo à noite. 

Um caminho que sai da 

tenda e leva a um campo 

escuro. Aqui ainda se ouve 

a música caótica da tenda, 

e também o som de uma 

batida qualquer vinda de 

algum lugar.  

O soldado. A empregada.  
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Bläsern gespielt. Der 

Soldat. Das 

Stubenmädchen. 

 

 

 

 No trecho a seguir mostramos algumas características do personagem soldado 

que se repetem e, também, o registro usado pela empregada.  

 

Soldat: Wie heißen S'? 

Kathi? 

Stubenmädchen: Ihnen ist 

immer eine Kathi im Kopf. 

Soldat: Ich weiß, ich weiß 

schon .... Marie. 

Stubenmädchen: Sie, da 

ist aber dunkel. Ich krieg' 

so eine Angst. 

Soldat: Wenn ich bei 

Ihnen bin, brauchen S' 

Ihnen nicht zu fürchten. 

Gott sei Dank, mir sein 

mir! 

Soldado: Qual seu nome? 

Kathi?  

Criada: Você tá sempre 

com uma Kathi na cabeça.  

Soldado: Ah, lembrei... 

Marie.  

Criada: Nossa, tá muito 

escuro. To ficando com 

medo.  

Soldado: Quando eu to 

contigo não precisa ter 

medo de nada. Ainda bem 

que nóis é nóis!  

 

Soldado: Como que é teu 

nome mesmo? Kelly?  

Empregada: Cê só pensa 

nessa Kelly mesmo. 

Soldado: Ah é, lembrei... 

Maria.  

Empregada: Mas tá um 

breu aqui, piá, to ficando 

cabreira.  

Soldado: Tá comigo tá 

com Deus. Nóis  

é nóis.  

 

 

 A respeito do soldado, percebe-se que as características de personalidade, a 

saber, o modo tosco de se portar, a forma de tratar com descaso também a menina 

com quem ele está saindo, não apenas a prostituta, demonstram uma construção de 

personagem que deve ser mantida de uma cena a outra. Uma das formas com que 

tentamos fazer isso foi a repetição de jargões, como “Tá comigo, tá com Deus”. Já na 

fala da empregada, que usa o mesmo registro que o soldado, reforçamos alguns 

vocabulários típicos de Curitiba, como “breu”, “piá” e “cabreira”.  
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Soldat: Sagen S', Fräulein 

Marie .... 

Stubenmädchen: Sie 

werden mich verbrennen 

mit Ihrer Zigarrn. 

Soldat: Pahdon! – Fräul'n 

Marie. Sagen wir uns Du. 

 

Stubenmädchen: Wir sein 

noch nicht so gute 

Bekannte. – 

 

Soldado: Mas me fala, 

Marie... 

Criada: O senhor vai me 

queimar com esse cigarro.  

 

Soldado: Desculpe! – 

Marie, pode me chamar 

de você.  

Criada: A gente ainda não 

se conhece tão bem. 

Soldado: Mas que que ele 

fez? ...  

Empregada: Cê vai acabar 

me queimando com esse 

cigarro.  

Soldado: Foi mal! – Maria, 

vamo parar de enrolar.  

 

Empregada: Enrolar o 

quê? Cê mal chegou em 

mim. –  

 

 

 Já esse trecho nos traz um exemplo de uma mudança que foi necessário fazer 

não apenas no vocabulário, mas no conteúdo. Em alemão, a utilização do pronome 

pessoal formal “Sie” em situações de pouca intimidade é comum, ainda mais 

considerando o período do final do século XIX. No português, não temos um pronome 

pessoal que marque um tratamento formal nos moldes como é comum no idioma 

alemão. Nesse caso utilizamos um pronome de tratamento, como “senhor”. Na 

tradução 1 o problema se resolve dessa forma, mas na 2 foi necessário alterar o 

conteúdo das falas uma vez que essa questão da formalidade não seria mais crível, 

devido às diferenças pragmáticas entre o uso do “Sie” e “o senhor/a senhora”.  

 Na cena seguinte, entre a empregada e o playboy, temos no começo apenas a 

necessidade de adaptar alguns detalhes, como a carta que a criada escreve, que vira 

uma mensagem na tradução 2, e o romance francês lido pelo jovem senhor que vira 

um tablet na tradução 2. Quando ela entra no quarto dele, outro detalhe de 

ambientação também precisou ser alterado. Na tradução 2 introduzimos um ar-

condicionado. Mais adiante, no diálogo original, o jovem senhor pergunta se tem 

conhaque em casa, enquanto na tradução 2 trocamos por cerveja. Mas então, no 

original, o diálogo fica em torno da chave do armário onde está o conhaque. Na 

tradução 2, fizemos como segue:  
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Der junge Herr: Wer ist 

die Lini? 

 

Das Stubenmädchen: Die 

Köchin, Herr Alfred.  

Der junge Herr: Na, so 

sagen S’ es halt der Lini.  

Das Stubenmädchen: Ja, 

die Lini hat heut Ausgang.  

 

Der junge Herr: So… 

Das Stubenmädchen: Soll 

ich dem jungen Herr 

vielleicht aus dem 

Kaffeehaus…  

Der junge Herr: Ah nein… 

es ist so heiß genug. Ich 

brauch’ keinen Cognac. 

Wissen S’, Marie, bringen 

Sie mir ein Glas Wasser. 

Pst, Marie – aber laufen 

lassen, daß es recht kalt 

ist. – Das Stubenmädchen 

ab. 

 

O jovem senhor: Quem é 

Lini?  

 

A criada: A cozinheira, 

senhor Alfred.  

O jovem senhor: Bem, 

então peça para a Lini.  

A criada: Sim, mas a Lini tá 

de folga hoje.  

 

O jovem senhor: Então...  

A criada: Quer que eu vá 

no café para buscar...  

 

 

O jovem senhor: Ah, 

não... está quente o 

suficiente, não preciso de 

conhaque. Quer saber, 

Marie, me traz um copo 

d’água. Psiu, Marie – mas 

deixe escorrer bem antes, 

pra sair mais fresca. – A 

criada sai.  

 

O playboy: Será que se 

colocar no freezer demora 

muito?   

A empregada: Acho que 

não, quer que ponha?  

O playboy: Não sei... acho 

que vai demorar...  

A empregada: Posso botar 

lá e daqui a pouco eu 

trago.   

O playboy: Talvez...  

A empregada: Quer que 

eu vá no posto buscar...  

 

 

O playboy: Ah, não... lá 

não tem cerveja artesanal. 

Quer saber, Maria, me 

traz um copo d’água. Psiu, 

Maria – mas traz da 

geladeira, e se não tiver 

bem gelada, coloca gelo 

pra mim. – A criada sai.  

 

 

 Nesse trecho, por causa da situação criada com a cerveja, aproveitamos para 

introduzir um elemento que pode caracterizar o playboy: ele não toma cerveja popular, 

apenas artesanal. Na sequência temos uma outra situação que necessitou de 

adaptação e aproveitamos para introduzir um elemento que também pudesse ser 

repetido quando ele reaparece ao final da cena, a visita de um senhor.  
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Der junge Herr: Sie, 

Marie, was ich Sie hab' 

fragen wollen. War heut' 

Vormittag nicht der 

Doktor Schüller da? 

Das Stubenmädchen: 

Nein, heut Vormittag war 

niemand da. 

Der junge Herr: So, das ist 

merkwürdig. Also der 

Doktor Schüller war nicht 

da? Kennen Sie überhaupt 

den Doktor Schüller? 

Das Stubenmädchen: 

Freilich. Das ist der große 

Herr mit dem schwarzen 

Vollbart. 

 

O jovem senhor: Marie, 

eu só queria te perguntar 

uma coisa. O doutor 

Schüller não veio aqui 

hoje de manhã?  

A criada: Não, hoje de 

manhã não veio ninguém. 

 

O jovem senhor: Nossa, 

que estranho. Então o 

doutor Schüller não veio? 

Você por acaso conhece o 

doutor Schüller?  

A criada: Claro. É aquele 

senhor alto com a barba 

preta.  

 

 

O playboy: Maria, eu só 

queria te perguntar uma 

coisa. Não chegou nada do 

correio pra mim hoje de 

manhã?  

A empregada: Não, hoje 

de manhã não chegou 

nada.  

O playboy: Nossa, que 

estranho. Então não 

chegou nada mesmo? 

Você checou com a 

portaria?  

A empregada: Claro. Não 

chegou nada mesmo, fui 

lá ver.  

 

 

 Optamos pelos correios aqui, ao invés de manter a visita, porque precisava ser 

algo que o personagem tivesse que esperar, sem poder mandar mensagem, por 

exemplo. O ato sexual deles parece ser interrompido (porque não fica claro também 

no original), pela campainha. Nesse caso também usamos a mesma narrativa dos 

correios já que é à mesma visita que eles atribuem a chamada.  

 No diálogo seguinte, o número de mudanças necessárias para tornar a cena 

crível hoje, foi enorme. Inclusive consideramos, primeiramente, apenas cortar vários 

trechos. No final, acabamos por criar novas situações que justificassem todas as 

conversas entre o casal. A primeira adaptação necessária foi logo na ambientação do 

lugar, já que alguns móveis do original não se usam mais hoje. O comportamento e a 

vestimenta dos personagens também precisavam ser adaptados quase totalmente.  
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 Na cena a seguir, no original, eles ficam por muito tempo discutindo até que a 

jovem senhora aceite tirar um véu que cobre seu rosto, depois o chapéu, depois a 

manta, além de dizer insistentemente que só ficaria cinco minutos. Na tradução 2, 

tivemos que criar o diálogo como se segue:  

Die junge Frau: Was fällt 

Ihnen ein, Alfred? Ich 

habe Ihnen gesagt: Fünf 

Minuten .... Nein, länger 

nicht .... ich schwöre 

Ihnen – 

Der junge Herr: Also den 

Schleier – 

Die junge Frau: Es sind 

zwei. 

Der junge Herr: Nun ja, 

beide Schleier – ich werde 

Sie doch wenigstens sehen 

dürfen. 

Die junge Frau: Haben Sie 

mich denn lieb, Alfred? 

 

Der junge Herr tief 

verletzt: Emma – Sie 

fragen mich .... 

 

Die junge Frau: Es ist hier 

so heiß. 

Der junge Herr: Aber Sie 

haben ja Ihre Pelzmantille 

an – Sie werden sich 

wahrhaftig verkühlen. 

A jovem senhora: No que 

você está pensando, 

Alfred? Eu te disse: Cinco 

minutos ... não, mais que 

isso, não ... eu juro para 

você – 

O jovem senhor: Mas o 

véu –  

A jovem senhora: São 

dois.  

O jovem senhor: Sim, tá, 

os dois véus – eu tenho 

que ao menos poder ver 

seu rosto. 

A jovem senhora: Você 

me ama, Alfred? 

 

O jovem senhor 

profundamente magoado: 

Emma – você me 

pergunta...  

A jovem senhora: Está tão 

quente aqui.  

O jovem senhor: Mas 

você ainda está com a sua 

manta de pele. Você vai 

realmente se resfriar.  

A madame: Eu to saindo 

muito nas colunas sociais 

ultimamente, não sei mais 

se posso ficar dando 

bobeira assim, se alguém 

vê, tira foto... 

O playboy: Vem pra cá, 

esquece isso –   

A madame: É porque não 

é com você.  

O playboy: Sim, mas o que 

que eu posso fazer? Achei 

que esse fosse o melhor 

lugar, mais discreto.   

A madame: A gente vai 

continuar com isso 

mesmo?  

O playboy meio incerto: 

Por mim, sim, Emma – eu 

pelo menos to curtindo ... 

 

A madame: Tá um 

mormaço aqui.  

O playboy: Você falou pra 

deixar as janelas fechadas. 

Mas se tirar esse casacão 

já dá uma melhorada.  
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Die junge Frau tritt 

endlich ins Zimmer, wirft 

sich auf den Fauteuil: Ich 

bin totmüd'. 

 

A jovem senhora entra 

finalmente no cômodo, 

joga-se na poltrona: Estou 

morta de cansaço.  

 

A madame entra 

finalmente no cômodo, 

joga-se no sofá: Nossa, to 

moída.  

 

  

 Ela é casada com um homem poderoso e por isso frequenta a alta classe da 

cidade e sai em colunas sociais. Isso justifica o medo de ser reconhecida, que em 

outra situação não seria passável hoje em dia, e, portanto, o estado de pânico em que 

ela fica após ser encarada por pessoas na entrada do prédio. Outras falas que 

adaptamos também foram as relativas a declarações de amor, como pode ser visto 

também nesse trecho. E uma outra característica que aparece aqui é que, embora o 

registro deles seja mais cuidado, ainda assim ambos utilizam palavras típicas da 

oralidade curitibana, como “mormaço” e “moída”.  

 Uma situação que acontece entre esse casal é o fato de ele não conseguir fazer 

a relação na primeira vez. Antes disso eles comem alguns petiscos, o que nós 

adaptamos para o uso de cocaína. Isso também se deu para dar ensejo à justificativa 

dele logo após o ato não consumado:  

Die junge Frau: Alfred .... 

Alfred!!!! 

Der junge Herr: Emma ....  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Der junge Herr: Ich habe 

dich offenbar zu lieb .... ja 

.... ich bin wie von Sinnen. 

 

A jovem senhora: Alfred 

... Alfred!!!! 

O jovem senhor: Emma ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O jovem senhor: Parece 

que te amo demais ... sim 

... estou totalmente fora 

de mim 

 

A madame: Vem 

Henrique... !!! 

O playboy: Emma ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O playboy: Eu acho que 

eu devo ter cheirado 

muito...  

 

 

 O que se passa na sequência, no original, é um discurso sobre uma teoria de 

Stendhal, que adaptamos na tradução 2 como segue:  
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Der junge Herr: Kennst du 

Stendhal? 

Die junge Frau: Stendhal? 

 

Der junge Herr: Die 

psychologie de l'amour. 

Die junge Frau: Nein, 

warum fragst du mich? 

 

Der junge Herr: Da kommt 

eine Geschichte drin vor, 

die sehr bezeichnend ist 

O jovem senhor: Você 

conhece Stendhal? 

A jovem senhora: 

Stendhal? 

O jovem senhor: A 

psicologia do amor.  

A jovem senhora: Não, 

por que você tá 

perguntando? 

O jovem senhor: É que 

tem uma história que é 

muito reveladora.  

 

O playboy: Você conhece 

os livros do Sandrini? 

A madame: Sandrini? 

 

O playboy: Do canal Viver 

como um Alpha.  

A madame: Não, por que 

você tá me perguntando? 

 

O playboy: É que tem um 

livro dele que fala sobre o 

que acontece com os 

homens.  

 

 

 Embora fora da ficção seja possível uma pessoa com essas características ler 

Stendhal, para um personagem tipificado isso não seria crível. Nesse caso, assim 

como trocamos o romance francês pelo tablet na cena 3, aqui, trocamos Stendhal por 

um youtuber coach para homens. O nome verdadeiro do youtuber foi trocado, e o 

canal, originalmente “Alphalife”, apenas mudamos para “Viver como um Alpha”. Esse 

tipo de conteúdo seria mais crível de que fosse consumido por um personagem como 

esse do que um romance.  

 Na sequência, há uma série de implicações a respeito desse mesmo assunto 

iniciado pela citação de Stendhal, inclusive várias piadas que ela faz com ele. Embora 

o conteúdo seja outro, a estrutura com as piadas e citações de dentro do próprio texto 

pode ser mantida.  
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5 CIRANDA, AS TRADUÇÕES 
 

REIGEN – Arthur 

Schnitzler   

 

Zehn Dialoge  

Personen 

Die Dirne 

Der Soldat  

Das Stubenmädchen 

Der Junge Herr 

Die Junge Frau 

Der Ehegatte 

Das süsse Mädel 

Der Dichter 

Die Schauspielerin 

Der Graf 

 

Die Dirne und der Soldat 

Spät Abends. An der 

Augartenbrücke. 

Soldat kommt pfeifend, 

will nach Hause. 

Dirne: Komm, mein 

schöner Engel. 

Soldat wendet sich um 

und geht wieder weiter. 

Dirne: Willst du nicht mit 

mir kommen? 

Soldat: Ah, ich bin der 

schöne Engel? 

CIRANDA – Arthur 

Schnitzler (texto 1) 

 

Dez diálogos  

Personagens 

A prostituta 

O soldado 

A criada 

O jovem senhor 

A jovem senhora 

O marido 

A doce menina 

O poeta 

A atriz 

O conde 

 

A prostituta e o soldado 

Tarde da noite. Numa 

ponte sobre o Danúbio. 

Soldado vem assoviando, 

quer ir para casa.  

Prostituta: Vem cá, meu 

anjo.  

Soldado vira-se e continua 

andando.  

Prostituta: Não quer vir 

aqui comigo?  

Soldado: Ah, eu sou o 

anjo?  

CIRANDA – Arthur 

Schnitzler (texto 2) 

 

Dez diálogos  

Personagens 

A prostituta 

O soldado 

A empregada 

O playboy 

A madame 

O marido 

A aspirante a modelo 

O escritor 

A atriz 

O herdeiro 

 

A prostituta e o soldado 

Tarde da noite. No Passeio 

Público.  

Soldado vem ouvindo 

música, quer ir para casa. 

Prostituta:  Oi, meu lindo. 

 

Soldado vira-se e continua 

andando 

Prostituta: Não quer vir 

aqui, não? 

Soldado: Ah, tá falando 

comigo? 
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Dirne: Freilich, wer denn? 

Geh', komm' zu mir. Ich 

wohn' gleich in der Näh'. 

Soldat: Ich hab' keine Zeit. 

Ich muß in die Kasern'! 

Dirne: In die Kasern' 

kommst immer noch 

zurecht. Bei mir is besser. 

Soldat ihr nahe: Das ist 

schon möglich. 

Dirne: Pst. Jeden Moment 

kann ein Wachmann 

kommen. 

Soldat: Lächerlich! 

Wachmann! Ich hab' auch 

mein Seiteng'wehr! 

Dirne: Geh', komm' mit. 

Soldat: Laß mich in Ruh'. 

Geld hab' ich eh kein's. 

Dirne: Ich brauch' kein 

Geld. 

Soldat bleibt stehen. Sie 

sind bei einer Laterne: Du 

brauchst kein Geld? Wer 

bist denn du nachher? 

 

Dirne: Zahlen tun mir die 

Zivilisten. So einer wie du, 

kann's immer umsonst bei 

mir haben. 

Prostituta: Claro, quem 

mais? Vem cá, vem. Moro 

bem pertinho.  

Soldado: To sem tempo. 

Preciso ir pro quartel!  

Prostituta: Pro quartel cê 

sempre vai. Vim comigo é 

melhor.  

Soldado perto dela: Bem 

que pode ser.  

Prostituta: Psiu. Pode 

aparecer um guardinha 

qualquer hora.  

Soldado: Que ridículo! 

Guardinha! Eu to com a 

minha baioneta também.  

Prostituta: Vai, vem aqui. 

Soldado: Me deixa. To 

sem grana.  

Prostituta: Não preciso de 

grana.  

Soldado para. Eles estão 

perto de um poste de luz: 

Não precisa de grana? 

Quem é você então?  

 

Prostituta: Pagar os civis 

me pagam. Pra um tipo 

como você é sempre de 

graça.  

Prostituta: Tem mais 

alguém aqui? Vem cá, 

vem, moro aqui do lado.  

Soldado: To sem tempo. 

To indo pro quartel.  

Prostituta: Pra lá cê vai de 

qualquer jeito. Aproveita 

que já tá aqui.  

Soldado perto dela:  Bem 

que pode ser. 

Prostituta: Peraí, vai que 

aparece um guardinha...  

 

Soldado: Largue mão! 

Guardinha! Eu to armado 

também. 

Prostituta: Então vem cá. 

Soldado: Vou vazar. To 

sem grana.  

Prostituta: Num to 

querendo grana, não. 

Soldado para. Eles estão 

perto de um poste de luz: 

Não tá querendo grana? O 

que que cê é então?  

 

Prostituta: Pagar todo 

mundo paga, mas pra 

soldado é de graça.  
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Soldat: Du bist am End' 

die, von der mir der Huber 

erzählt hat. – 

Dirne: Ich kenn' kein' 

Huber nicht. 

 

Soldat: Du wirst schon die 

sein. Weißt – in dem 

Kaffeehaus in der 

Schiffgassen – von dort ist 

er mit dir z' Haus gangen. 

Dirne: Von dem 

Kaffeehaus bin ich schon 

mit gar vielen z' Haus 

gangen ... oh! oh! – 

Soldat: Also geh'n wir, 

geh'n wir. 

Dirne: Was, jetzt hast's 

eilig? 

Soldat: Na, worauf soll'n 

wir noch warten? Und um 

Zehn muß ich in der 

Kasern' sein. 

Dirne: Wie lang dienst 

denn schon? 

Soldat: Was geht denn das 

dich an? Wohnst weit? 

Dirne: Zehn Minuten zum 

geh'n. 

Soldat: Das ist mir zu weit. 

Gib mir ein Pussel. 

Soldado: Ah, você é 

aquela que o Huber me 

falou. –  

Prostituta: Não conheço 

nenhum Huber, não.  

 

Soldado: Só pode ser 

você. Lembra – no café da 

Schiffgasse – foi de lá que 

ele foi com você para 

casa.  

Prostituta: Do café já fui 

pra casa com muitos ... 

oh! Oh! –  

 

Soldado: Então vamo, 

vamo.  

Prostituta: O que, tá com 

pressa agora? 

Soldado: Ah, vamo 

esperar o quê? E às dez 

tenho que tá no quartel.  

 

Prostituta: Tá há quanto 

tempo de serviço?  

Soldado: O que que te 

interessa? Mora longe?  

Prostituta: Dez minuto a 

pé.  

Soldado: É muito longe 

pra mim. Dá um beijo.  

Soldado: Ah, você é 

aquela uma que o Josias 

falou. –  

Prostituta: Num to 

lembrada de nenhum 

Josias, não. 

Soldado: Só pode ser 

você. No café da XV... foi 

lá que ele te pegou. 

 

 

Prostituta: Volte e meia 

vou com um do café pra 

casa... vixe! –  

 

Soldado: Então tá, bora.  

 

Prostituta: Ué, tá com 

pressa agora? 

Soldado: Vamo esperar o 

quê? Dez horas tenho que 

tá no quartel.  

 

Prostituta: Faz tempo que 

cê tá de serviço? 

Soldado: Que que te 

interessa? Cê mora longe? 

Prostituta: Dez minutinho 

daqui. 

Soldado: Tá me tirando? 

Me dá um beijo.  



83 
 

 
 

Dirne küßt ihn: Das ist mir 

eh das liebste, wenn ich 

einen gern' hab'! 

Soldat: Mir nicht. Nein, ich 

geh' nicht mit dir, es ist 

mir zu weit. 

Dirne: Weißt was, komm' 

morgen am Nachmittag. 

Soldat: Gut is. Gib mir 

deine Adresse. 

Dirne: Aber du kommst 

am End' nicht. 

Soldat: Wenn ich dir's 

sag'! 

Dirne: Du, weißt was – 

wenn's dir zu weit ist heut' 

Abend zu mir – da ... da ... 

weist auf die Donau. 

Soldat: Was ist das? 

 

Dirne: Da ist auch schön 

ruhig ... jetzt kommt kein 

Mensch. 

Soldat: Ah, das ist nicht 

das rechte. 

Dirne: Bei mir is immer 

das rechte. Geh', 

bleib' jetzt bei mir. Wer 

weiß, ob wir morgen noch 

's Leben haben. 

Prostituta o beija: Eu 

prefiro assim, quando eu 

gosto!  

Soldado: Eu, não. Não, eu 

não vou, é muito longe 

pra mim.  

Prostituta: Quer saber, 

vem amanhã à tarde.  

Soldado: Combinado. Me 

passa teu endereço.  

Prostituta: Mas no fim 

você não vem.  

Soldado: Se eu estou te 

dizendo que vou!  

Prostituta: Quer saber – 

se é muito longe pra hoje 

– lá ... lá ... aponta o 

Danúbio.  

Soldado: O que que tem 

lá? 

Prostituta: Lá também é 

bem quieto ... agora não 

tá vindo ninguém.  

Soldado: Ah, isso não é 

certo.  

Prostituta: Comigo é 

sempre certo. Vem, fica 

comigo agora. Quem que 

sabe se amanhã a gente 

ainda tá vivo?  

 

Prostituta o beija: Eu 

prefiro assim, quando eu 

gosto! 

Soldado: Eu, não. Não, eu 

não vou não, é muito 

longe pra mim. 

Prostituta: Quer saber, 

vem amanhã de tarde.  

Soldado: Fechou. Passa o 

endereço.  

Prostituta: Mas no fim cê 

nem vem.  

Soldado: Se eu to te 

dizendo! 

Prostituta: Quer saber, se 

é muito longe pra hoje – 

lá... lá... Aponta para o 

lago.   

Soldado:  O quê que tem 

lá?  

Prostituta: Lá é bem 

deserto... agora não tá 

vindo ninguém.  

Soldado:  Hm, não sei se 

rola. 

Prostituta: Comigo 

sempre rola. Vem, vai fica 

comigo. Quem que sabe o 

dia de amanhã?  
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Soldat: So komm' – aber 

g'schwind! 

Dirne: Gib obacht, da ist 

so dunkel. Wennst 

ausrutsch'st, liegst in der 

Donau. 

Soldat: Wär' eh das Beste. 

 

Dirne: Pst, so wart' nur ein 

bissel. Gleich kommen wir 

zu einer Bank. 

Soldat: Kennst dich da gut 

aus. 

Dirne: So einen wie dich 

möcht' ich zum Geliebten. 

 

Soldat: Ich tät' dir zu viel 

eifern. 

Dirne: Das möcht' ich dir 

schon abgewöhnen. 

Soldat: Ha – 

Dirne: Nicht so laut. 

Manchmal is doch, daß 

sich ein Wachter her 

verirrt. Sollt man glauben, 

daß wir da mitten in der 

Wienerstadt sind? 

Soldat: Daher komm', 

daher. 

Dirne: Aber was fällt dir 

denn ein, wenn wir da 

Soldado: Então vem – mas 

rápido!  

Prostituta: Cuidado, é 

bem escuro aqui. Se você 

escorrega, cai no Danúbio.  

 

Soldado: Até que seria 

bom.  

Prostituta: Pst, então 

espere um pouco. Logo a 

gente chega num banco.  

Soldado: Você conhece 

bem aqui.  

Prostituta: É um tipo que 

nem você que eu queria 

namora.  

Soldado: Eu ia ficar com 

ciúmes.  

Prostituta: Eu logo dava 

um jeito nisso.  

Soldado: Ah –  

Prostituta: Fale baixo. Às 

vezes acontece mesmo de 

um guarda passar por aí. 

Dá pra acreditar que a 

gente está aqui no meio 

de Viena?  

Soldado: Então vem, 

então!  

Prostituta: Mas o que cê 

tá pensando? Se a gente 

Soldado: Então vem, mas 

vem rápido! 

Prostituta: Cuidado, aqui 

é um breu. Se tropicar, cai 

na água.  

 

Soldado: Até que não ia 

ser ruim, não. 

Prostituta: Ei, vai mais 

devagar. Tem um banco 

por aqui.  

Soldado: Tá sabendo, 

hein?!  

Prostituta: É um tipo que 

nem você que eu queria 

namora. 

Soldado: Eu ia ficar com 

ciúmes.  

Prostituta: Eu logo dava 

um jeito nisso.  

Soldado: Ah –  

Prostituta: Chiiiiu, às 

vezes passa mesmo um 

guarda por aí perdido. Dá 

pra acreditar que a gente 

tá aqui bem no meio do 

parque.?  

Soldado: Então vem, 

então! 

Prostituta: Mas cê tá 

pensando o quê? Se a 
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ausrutschen, liegen wir im 

Wasser unten. 

Soldat hat sie gepackt: Ah, 

du – 

Dirne: Halt dich nur fest 

an. 

Soldat: Hab kein' Angst ... 

 

 

Dirne: Auf der Bank wär's 

schon besser gewesen. 

Soldat: Da oder da ... Na, 

krall' aufi. 

Dirne: Was laufst denn 

so – 

Soldat: Ich muß in die 

Kasern', ich komm' eh 

schon zu spät. 

Dirne: Geh', du, wie heißt 

denn? 

Soldat: Was interessiert 

dich denn das, wie ich 

heiß? 

Dirne: Ich heiß Leocadia. 

 

Soldat: Ha! – So an' 

Namen hab' ich auch noch 

nie gehört. 

Dirne: Du! 

Soldat: Na, was willst 

denn? 

escorrega, a gente cai na 

água.  

Soldado a agarra: Ah, 

você –  

Prostituta: Só segure 

firme.  

Soldado: Não fique com 

medo...  

... 

Prostituta: No banco tinha 

ido melhor.  

Soldado: Tanto faz ... Vai, 

sobe logo! 

Prostituta: Tá com pressa 

por quê? –  

Soldado: Tenho que ir pro 

quartel, já to atrasado.  

 

Prostituta: Ah, para, vai... 

Como é teu nome? 

Soldado: O que que te 

interessa? 

 

Prostituta: Meu nome é 

Leocádia. 

Soldado: Ha! – Nunca vi 

um nome desses!  

 

Prostituta: Escuta aqui!  

Soldado: Ah, que que cê 

quer?  

gente escorrega, cai na 

água.  

Soldado a agarra: Mas cê 

tá que tá, hein –  

Prostituta: Só segure 

firme. 

Soldado: Tá comigo tá 

com Deus... 

... 

Prostituta: No banco ia 

ser melhor.  

Soldado: Tanto faz... Vai, 

sobe logo! 

Prostituta: Tá com pressa 

por quê? 

Soldado: Tenho que ir pro 

quartel, já to atrasado.  

 

Prostituta: Ah, pare...  

Como é teu nome? 

Soldado:  O que que te 

interessa? 

 

Prostituta: Meu nome é 

Leocádia. 

Soldado:  Ha! – Que tipo 

de nome!  

 

Prostituta: Escuta aqui!   

Soldado: Que que cê quer, 

desembucha.  
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Dirne: Geh, ein Sechserl 

für'n Hausmeister gib mir 

wenigstens! – 

Soldat: Ha! ... Glaubst, ich 

bin deine Wurzen ... 

Servus! Leocadia ... 

 

Dirne: Strizzi! Fallott! – 

 

Er ist verschwunden. 

 

Der Soldat und das 

Stubenmädchen 

Prater. Sonntag Abend. 

Ein Weg, der vom 

Wurstelprater aus in die 

dunkeln Alleen führt. Hier 

hört man noch die wirre 

Musik aus dem 

Wurstelprater; auch die 

Klänge vom 

Fünfkreuzertanz, eine 

ordinäre Polka, von 

Bläsern gespielt. Der 

Soldat. Das 

Stubenmädchen. 

Stubenmädchen: Jetzt 

sagen S' mir aber, warum 

S' durchaus schon haben 

fortgehen müssen. 

Prostituta: Me dá um 

trocado pro porteiro, pelo 

menos! –  

Soldado: Ha! ... Tá 

achando que vai me 

explorar ... Até! Leocádia 

... 

Prostituta: Safado! 

Pilantra! –  

Ele desaparece.  

 

O soldado e a criada 

 

No parque. Domingo à 

noite. Um caminho que sai 

dos brinquedos e leva a 

uma alameda escura. Aqui 

ainda se ouve a música 

caótica do parque, e 

também o som de uma 

polca vulgar tocada por 

instrumentos de sopro.  

O soldado. A criada.  

 

 

 

Criada: Mas agora fale por 

que você teve que sair 

assim correndo. 

 

Prostituta: Me dá um 

trocado pro porteiro pelo 

menos! –   

Soldado: Ha! ... Tá me 

tirando? Dá teus pulo... 

Até mais, Leocádia... 

 

Prostituta: Lazarento! 

Jaguara! –  

Ele desaparece.  

 

O soldado e a empregada 

 

Na rave. Domingo à noite. 

Um caminho que sai da 

tenda e leva a um campo 

escuro. Aqui ainda se ouve 

a música caótica da tenda, 

e também o som de uma 

batida qualquer vinda de 

algum lugar.  

O soldado. A empregada.  

 

 

 

 

Empregada: Dá pra me 

falar por que que a gente 

saiu correndo assim home 

do céu?  
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Soldat lacht verlegen, 

dumm. 

Stubenmädchen: Es ist 

doch so schön gewesen. 

Ich tanz' so gern'. 

Soldat faßt sie um die 

Taille. 

Stubenmädchen läßt's 

geschehen: Jetzt tanzen 

wir ja nimmer. Warum 

halten S' mich so fest? 

Soldat: Wie heißen S'? 

Kathi? 

Stubenmädchen: Ihnen ist 

immer eine Kathi im Kopf. 

Soldat: Ich weiß, ich weiß 

schon .... Marie. 

Stubenmädchen: Sie, da 

ist aber dunkel. Ich krieg' 

so eine Angst. 

Soldat: Wenn ich bei 

Ihnen bin, brauchen S' 

Ihnen nicht zu fürchten. 

Gott sei Dank, mir sein 

mir! 

Stubenmädchen: Aber 

wohin kommen wir denn 

da? Da ist ja kein Mensch 

mehr. Kommen S', gehn 

wir zurück! – Und so 

dunkel! 

Soldado Ri envergonhado, 

de maneira boba.  

Criada: Tava tão bom! Eu 

gosto tanto de dançar.  

 

Soldado agarra-a pela 

cintura 

Criada permitindo: A 

gente não tá mais 

dançando. Por que tá me 

agarrando desse jeito?  

Soldado: Qual seu nome? 

Kathi?  

Criada: Você tá sempre 

com uma Kathi na cabeça.  

Soldado: Ah, lembrei... 

Marie.  

Criada: Nossa, tá muito 

escuro. To ficando com 

medo.  

Soldado: Quando eu to 

contigo não precisa ter 

medo de nada. Ainda bem 

que nóis é nóis!  

 

Criada: Mas aonde a 

gente tá indo, então? Não 

tem ninguém aqui! Vem, 

vamos voltar – Tá tão 

escuro! 

 

Soldado ri envergonhado, 

meio bobo.  

Empregada: Eu tava 

curtindo lá! Eu curto 

dançar.  

Soldado agarra-a pela 

cintura.  

Empregada permitindo: A 

gente já saiu de lá. Tá me 

agarrando por quê?  

 

Soldado: Como que é teu 

nome mesmo? Kelly?  

Empregada: Cê só pensa 

nessa Kelly mesmo. 

Soldado: Ah é, lembrei... 

Maria.  

Empregada: Mas tá um 

breu aqui, piá, to ficando 

cabreira.  

Soldado: Tá comigo tá 

com Deus. Nóis  

é nóis.  

 

 

Empregada: Mas aonde a 

gente tá indo, então? Só 

tá nóis aqui! Vem, vamos 

voltar – To enxergando 

nada!  
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Soldat zieht an seiner 

Virginierzigarre, daß das 

rote Ende leuchtet: 's wird 

schon lichter! Haha! O, du 

Schatzerl! 

Stubenmädchen: Ah, was 

machen S' denn? Wenn 

ich das gewußt hätt'! 

Soldat: Also der Teufel soll 

mich holen, wenn eine 

heut' beim Swoboda 

mollerter gewesen ist als 

Sie, Fräul'n Marie. 

Stubenmädchen: Haben S' 

denn bei allen so 

probiert? 

Soldat: Was man so 

merkt, beim Tanzen. Da 

merkt man gar viel! Ha! 

Stubenmädchen: Aber mit 

der blonden mit dem 

schiefen Gesicht haben S' 

doch mehr 'tanzt als mit 

mir. 

Soldat: Das ist eine alte 

Bekannte von einem 

meinigen Freund. 

Stubenmädchen: Von 

dem Korporal mit dem 

auf'drehten Schnurrbart? 

Soldado acendendo o 

cigarro: Agora tem luz! 

Haha! Oh, sua linda!  

 

 

Criada: Ah, o que você tá 

fazendo? Se eu soubesse!  

 

Soldado: Que o diabo me 

leve se o Swoboda pegou 

alguma menina mais 

gostosinha que você lá 

hoje, Marie.  

Criada: Você testou todas 

então?  

 

Soldado: Pela dança já dá 

pra perceber muita coisa!  

 

Criada: Mas você dançou 

mais com aquela loira de 

cara torta do que comigo.  

 

 

Soldado: Aquela é uma 

velha conhecida de um 

amigo meu.  

Criada: Daquele sargento 

de bigode?  

 

Soldado acendendo o 

cigarro: Agora tem luz! 

Haha! Vem aqui, sua 

gostosa!  

 

Empregada: Ai, o que cê 

tá fazendo? Era isso que 

cê queria então!  

Soldado: Duvido que o 

Josias pegou alguma mina 

mais gostosa que você 

hoje, Maria. 

 

Empregada: Como é que 

cê sabe, já pegou todas 

então?  

Soldado: Isso aí a gente vê 

logo de cara!  

 

Empregada: Mas bem que 

cê tava se divertindo com 

aquela loira de cara torta 

antes de dançar comigo.  

 

Soldado: Aquela mina é 

uma amiga de um amigo 

meu. 

Empregada: Daquele cara 

de bigodinho?  
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Soldat: Ah nein, das ist der 

Zivilist gewesen, wissen S', 

der im Anfang am Tisch 

mit mir g'sessen ist, der so 

heis'rig red't. 

Stubenmädchen: Ah, ich 

weiß schon. Das ist ein 

kecker Mensch. 

Soldat: Hat er Ihnen was 

'tan? Dem möcht' ich's 

zeigen! Was hat er Ihnen 

'tan? 

Stubenmädchen: Oh 

nichts – ich hab nur 

geseh'n, wie er mit die 

andern ist. 

Soldat: Sagen S', Fräulein 

Marie .... 

Stubenmädchen: Sie 

werden mich verbrennen 

mit Ihrer Zigarrn. 

Soldat: Pahdon! – Fräul'n 

Marie. Sagen wir uns Du. 

 

Stubenmädchen: Wir sein 

noch nicht so gute 

Bekannte. – 

Soldat: Es können sich gar 

viele nicht leiden und 

sagen doch Du 

zueinander.  

Soldado: Não, aquele era 

o civil, cê sabe, aquele que 

sentou na minha mesa no 

começo, com a voz rouca.  

 

Criada: Ah, sei. Aquele 

sem vergonha.  

 

Soldado: Ele te fez alguma 

coisa? Ele vai ver! O que 

que ele fez? 

 

Criada: Ah, nada – eu só 

reparei no jeito dele com 

as outras.  

 

Soldado: Mas me fala, 

Marie... 

Criada: O senhor vai me 

queimar com esse cigarro.  

 

Soldado: Desculpe! – 

Marie, pode me chamar 

de você.  

Criada: A gente ainda não 

se conhece tão bem.  

 

Soldado: Tem muita gente 

que se odeia e mesmo 

assim se chama de você.  

 

Soldado: Não, aquele não, 

o outro, o que tava 

falando comigo logo que 

eu cheguei.  

 

Empregada: Ah, sei, 

aquele vadio. 

 

Soldado: Ele ficou se 

alugando pra você? Que 

que ele falou, o vadio?  

 

Empregada: Ah, nada – só 

fiquei reparando no 

piazão com as guria.  

 

Soldado: Mas que que ele 

fez? ...  

Empregada: Cê vai acabar 

me queimando com esse 

cigarro.  

Soldado: Foi mal! – Maria, 

vamo parar de enrolar.  

 

Empregada: Enrolar o 

quê? Cê mal chegou em 

mim. –  

Soldado: Mas vamo ficar 

só de conversinha até 

quando, gata?  
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Stubenmädchen: ‘s 

nächstemal, wenn wir ... 

Aber, Herr Franz –  

Soldat: Sie haben sich 

meinen Namen g’merkt?  

Stubenmädchen: Aber, 

Herr Franz…  

Soldat: Sagen S’ Franz, 

Fräulein Marie.  

Stubenmädchen: So sein 

S’ nicht so keck – aber pst, 

wenn wer kommen tät! 

Soldat: Und wenn schon 

einer kommen tät, man 

sieht ja nicht zwei Schritt 

weit. 

Stubenmädchen: Aber um 

Gottes willen, wohin 

kommen wir den da? 

Soldat: Sehn S’, da sind 

zwei grad wie mir.  

Stubenmädchen: Wo 

denn? Ich seh’gar nichts. 

Soldat: Da … vor uns. 

 

Stubenmädchen: Warum 

sagen S’ denn: zwei wie 

mir? –  

Soldat: Na, ich mein’ halt, 

die haben sich auch gern.  

Criada: Da próxima vez 

então, quando nós... Mas, 

senhor Franz –  

Soldado: Cê gravou meu 

nome?  

Criada: Mas, senhor 

Franz... 

Soldado: Diz só Franz, 

Marie. 

Criada: Então pare de ser 

folgado – mas, chii, pode 

vir alguém! 

Soldado: E se vier? Não dá 

pra ver um palmo na 

frente no nariz.   

 

Criada: Mas pelo amor de 

Deus, aonde que a gente 

tá indo?  

Soldado: Ó só, lá tem dois 

igual a gente.  

Criada: Onde? Não to 

vendo nada.  

Soldado: Lá ... na nossa 

frente.  

Criada: Por que você diz, 

dois igual a gente? –  

 

Soldado: Ah, quero dizer  

que eles se gostam.  

Empregada: Próxima vez 

então que a gente se ver a 

gente... Mas, Alexandre –  

Soldado: Cê já decorou 

meu nome até?  

Empregada: Mas, 

Alexandre ... 

Soldado: Pode me chamar 

de Alê.  

Empregada: Então pare de 

ficar se folgando – chiii, 

pare, se vem alguém!  

Soldado: E se vim? Não dá 

pra ver nada nesse breu.  

 

 

Empregada: Mas home do 

céu, aonde que a gente tá 

indo?   

Soldado: Ó só, lá tem dois 

igual a gente.  

Empregada: Onde? Não to 

vendo nada.  

Soldado: Lá ... na nossa 

frente.  

Empregada: Por que cê 

diz: dois igual a gente? –  

 

Soldado: Ah, que eles tão 

a fim um do outro.  
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Stubenmädchen: Aber 

geben S’ doch acht, was 

ist denn da, jetzt wär’ ich 

beinah g’fallen. 

Soldat: Ach, das ist das 

Gatter von der Wiesen.  

Stubenmädchen: Stoßen 

S’ doch nicht so, ich fall’ ja 

um.  

Soldat: Pst, nicht so laut.  

 

Stubenmädchen: Sie, jetzt 

schrei’ich aber wirklich. – 

Aber was machen 

S’denn… aber –  

Soldat: Da ist jetzt weit 

und breit keine Seel’.  

Stubenmädchen: So gehn  

wir zurück, wo Leut’ sein.  

 

Soldat: Wir brauchen 

keine Leut’, was, Marie, 

wir brauchen … dazu… 

haha. 

Stubenmädchen: Aber, 

Herr Franz, bitt’ Sie, um 

Gottes willen, schaun S’, 

wenn ich das… gewußt … 

oh … oh … komm! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Criada: Mas presta 

atenção, o que que é isso 

aqui, eu quase caí agora!  

 

Soldado: Ah, é a cerca do 

terreno. 

Criada: Não me puxe 

desse jeito, eu vou cair! 

 

Soldado: Chiii, pare de 

gritar. 

Criada: Ah, é? Agora eu 

vou gritar mesmo! – O que 

cê tá fazendo... Mas –  

 

Soldado: Não tem uma 

alma por aqui.   

Criada: Então vamos 

voltar para onde tem mais 

gente.  

Soldado: A gente não 

precisa de mais ninguém, 

não, o que a gente precisa 

é ... disso ... haha.  

Criada: Mas, Franz, por 

favor, pelo amor de Deus, 

olha, se eu ... soubesse ... 

oh... oh... vem!  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Empregada: Mas presta 

atenção, que que é essa 

joça aqui, eu quase caí!  

 

Soldado: Ah, é o arame do 

fim do terreno.  

Empregada: Pare de me 

puxar assim, eu vou cair!  

 

Soldado: Chiii, pare de 

gritar.  

Empregada: Ah, tá, cê não 

me viu gritar ainda. – O 

que que cê tá fazendo... 

Mas –  

Soldado: Pare de brisar, só 

tem a gente aqui. 

Empregada: Então vamos 

voltar pra onde tem mais 

gente 

Soldado: Pra que mais 

gente, Maria, o que a 

gente precisa é ... isso ... 

haha,  

Empregada: Mas Alex, 

pare, seu loco, meu Deus 

... ai piá ... oh... oh... vem 

então!  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Soldat selig: Herrgott 

noch einmal… ah…  

Stubenmädchen: …Ich 

kann dein G’sicht gar nicht 

sehn.  

Soldat: A was – G’sicht … 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Soldat: Ja, Sie, Fräul’n 

Marie, da im Gras können 

S’ nicht liegen bleiben. 

Stubenmädchen: Geh, 

Franz, hilf mir. 

Soldat: Na, komm zugi. 

Stubenmädchen: O Gott, 

Franz.  

Soldat: Na ja, was ist denn 

mit dem Franz?  

Stubenmädchen: Du bist 

ein schlechter Mensch, 

Franz.  

Soldat: Ja, ja. Geh, wart 

ein bissel.  

Stubenmädchen: Was laßt 

mich denn aus? 

Soldado: Na, die Virginier 

werd’ ich mir doch 

anzünden durfen. 

Stubenmädchen: Es ist so 

dunkel.  

Soldado feliz: Meu Deus, 

de novo ... ah ... 

Criada: ... Eu não consigo 

ver seu rosto. 

 

Soldado: O que – Rosto ... 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Soldado: Tá, Marie, cê não 

pode ficar deitada aí na 

grama.   

Criada: Vem, Franz, me 

ajude. 

Soldado: Tá, vem.  

Criada: Meu Deus, Franz! 

 

Soldado: O que é que tem 

o Franz?  

Criada: Você é uma 

pessoa ruim, Franz.  

 

Soldado: Aham, tá bom. 

Ei, espera um pouco.  

Criada: Por que soltou 

minha mão? 

Soldado: Será que eu 

posso acender meu 

cigarro aqui?  

Criada: Tá tão escuro.  

 

Soldado feliz: Nossa, de 

novo ... ah ...  

Empregada: ...Eu não to te 

enxergando.  

 

Soldado: Ah, que que cê 

quer ver ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Soldado: Tá, gata, cê vai 

ficar deitada aí na grama 

pra sempre?  

Empregada: Vem então, 

me ajude.  

Soldado: Tá, vem.  

Empregada: Meus Deus, 

Alexandre! 

Soldado: O que que tem o 

Alexandre? 

Empregada: Cê é um 

folgado mesmo.  

 

Soldado: Aham, tá. Espere 

um pouco aí.  

Empregada: Por que 

soltou minha mão? 

Soldado: Será que eu 

posso acender meu 

cigarro pelo menos?  

Empregada: Tá tão 

escuro.  
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Soldat: Morgen früh ist 

schon wieder licht.  

 

Stubenmädchen: Sag 

wenigstens, hast mich 

gern? 

Soldat: Na, das mußt doch 

g’spürt haben, Fräul’n 

Marie, ha! 

Stubenmädchen: Wohin 

gehn wir denn? 

Soldat: Na, zurück.  

Stubenmädchen: Geh, 

bitt’ dich, nicht so schnell! 

Soldat: Na, was ist denn? 

Ich geh’nicht gern in der 

finstern. 

Stubenmädchen: Sag, 

Franz, hast mich gern? 

Soldat: Aber grad hab’ 

ich’s g’sagt, daß ich dich 

gern hab’! 

Stubenmädchen: Geh, 

willst mir nicht ein Pussel 

geben? 

Soldat gnädig : Da … Hörst 

– jetzt kann man schon 

wieder die Musik hören. 

Stubenmädchen: Du 

möcht’st am End’ gar 

wieder tanzen gehn? 

Soldado: Amanhã de 

manhã já vai tá claro de 

novo.  

Criada: Me diz, pelo 

menos, cê gosta de mim?  

 

Soldado: Ah, achei que 

tivesse ficado claro, 

mocinha, ha!  

Criada: Pra onde a gente 

tá indo?  

Soldado: Ué, de volta.  

Criada: Ai, minha nossa, 

vai mais devagar!  

Soldado: O que que tem? 

Não gosto de ficar 

andando nesse escuro.  

Criada: Me diz, Franz, cê 

gosta de mim? 

Soldado: Mas eu acabei 

de dizer que gosto de 

você!  

Criada: Não quer me dar 

um beijo então?   

 

Soldado condescendente: 

Aqui... escute – já dá pra 

ouvir a música daqui.  

Criada: Mas cê ainda quer 

ir dançar?  

 

Soldado: Amanhã de 

manhã já vai tá claro de 

novo.  

Empregada: Cê tá a fim de 

mim mesmo?  

 

Soldado: Ué, achei que cê 

tivesse percebido, gata!  

 

Empregada: Pra onde a 

gente tá indo?  

Soldado: Ué, de volta.  

Empregada: Credo, vai 

mais devagar!  

Soldado: Mas vai ficar 

ratiando? Andar nesse 

breu aí, cê é louco.   

Empregada: Alê, cê tá a 

fim de mim mesmo?  

Soldado: Mas eu não 

acabei de falar?  

 

Empregada: Me dá um 

beijo então!  

 

Soldado condescendente: 

Vem cá ... ó só – já dá pra 

ouvir o som daqui.  

Empregada: Mas cê ainda 

vai ir dançar? 
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Soldat: Na freilich, was 

den? 

Stubenmädchen: Ja, 

Franz, schau, ich muß zu 

Haus gehn. Sie werden eh 

schon schimpfen, mei’ 

Frau ist so eine… die 

möcht’ am liebsten, man 

ging’ gar nicht fort.  

Soldat: Na ja, geh halt zu 

Haus.  

Stubenmädchen: Ich hab’ 

halt ‘dacht, Herr Franz, Sie 

werden mich z’ Haus 

führen.  

Soldat: Z’ Haus führen? 

Ah!  

Stubenmädchen: Gehn S’, 

es ist so traurig, allein z’ 

Haus gehn.  

Soldat: Wo wohnen S’ 

denn?  

Stubenmädchen: Es ist gar 

nicht so weit – in der 

Porzellangasse.  

Soldat: So? Ja, da haben 

wir ja einen Weg ... aber 

jetzt ist’s mir zu früh ... 

jetzt wird doch ‘draht, 

heut hab’ ich über Zeit ... 

Vor zwölf brauch’ ich nicht 

Soldado: Mas é claro, por 

quê? 

Criada: É que... Franz, 

olhe, preciso ir pra casa. 

Ela vai ficar reclamando, 

minha patroa é tão... ela 

achava melhor que a 

gente não saísse nunca.  

 

Soldado: Tá bom, vá pra 

casa então. 

Criada: Mas eu achei, 

Franz, que você ia me 

levar pra casa.  

 

Soldado: Levar pra casa? 

Uh! 

Criada: Ah, vamos, é tão 

triste ir pra casa sozinha. 

 

Soldado: Onde que cê 

mora? 

Criada: Não é tão longe – 

na Porzellangasse.  

 

Soldado: Sério? É uma 

pernadinha ... mas ainda 

tá muito cedo pra mim, 

acabou de começar. Hoje 

eu pego o turno da noite, 

não preciso voltar pro 

Soldado: Certeza, por 

quê?  

Empregada: É que ... eu 

preciso voltar pro serviço. 

A madame lá vai ficar 

reclamando, aquela filha 

duma... pra ela era melhor 

que eu não tivesse nem 

um dia de folga.  

Soldado: Então tá, é 

melhor voltar então.  

Empregada: Mas eu 

pensei que você fosse ir 

comigo até a porta pelo 

menos.  

Soldado: Ir com você até 

lá? Uh!  

Empregada: Ah, vamo, é 

perigoso voltar sozinha 

essas hora.  

Soldado: Cê mora onde 

mesmo?  

Empregada: Não é tão 

longe – no Cabral.  

 

Soldado: Sério? É uma 

pernadinha ... mas ainda 

tá muito cedo pra mim, 

acabou de começar. Hoje 

eu pego o turno da noite, 

não preciso voltar pro 
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in der Kasern’ zu sein. I’ 

geh’ doch tanzen.  

Stubenmädchen: Freilich, 

ich weiß schon, jetzt 

kommt die Blonde mit 

dem schiefen Gesicht 

dran! 

Soldat: Ha! – Der ihr 

G’sicht ist gar nicht so 

schief. 

Stubenmädchen: O Gott, 

sein die Männer schlecht. 

Was, Sie machen’s sicher 

mit einer jeden so.  

Soldat: Das wär’ z’ viel! –  

 

Stubenmädchen: Franz, 

bitt’ schön, heut nimmer, - 

heut bleiben S’ mit mir, 

schaun S’ – 

Soldat: Ja, ja, ist schon 

gut. Aber tanzen werd’ ich 

doch noch dürfen. 

Stubenmädchen: Ich tanz’ 

heut mit kein’ mehr! 

Soldat: Da ist er ja schon… 

Stubenmädchen: Wer 

denn? 

Soldat: Der Swoboda! Wie 

schnell wir wieder da sein. 

Noch immer spielen s’ 

quartel até meia-noite. Eu 

vou dançar.  

Criada: Claro, já entendi, 

agora é a vez daquela loira 

da cara torta!  

 

 

Soldado: Ha! ... A cara 

dela não é tão torta.  

 

Criada: Meu Deus, como 

os homens são! Você deve 

fazer isso com todas.  

 

Soldado: Todas seria 

demais! –  

Criada: Franz, por favor, 

hoje não, fique só comigo 

hoje, olhe, você... – 

 

Soldado: Tá, tá, tá bom. 

Mas eu vou poder dançar 

um pouco mais. 

Criada: Eu não vou dançar 

com mais ninguém hoje.  

Soldado: Aí já tá ele... 

Criada: Quem? 

 

Soldado: O Swoboda! Que 

rápido que a gente voltou, 

hein? Eles ainda tão 

quartel até meia-noite. Eu 

vou curtir. 

Empregada: Claro, já 

entendi tudo, agora é a 

vez da alemoa da cara 

torta, né?  

 

Empregada: Ha! ... ó o 

tipo, a cara dela nem é tão 

torta.  

Empregada: Traste, cê faz 

o que cê fez comigo com 

todas mesmo, né?!  

 

Soldado: Todas eu não 

dou conta! –  

Empregada: Meu, cê é um 

bocó mesmo. Dá pra 

voltar comigo só hoje pelo 

menos?  

Soldado: Tá, eu volto, mas 

eu vou curtir mais um 

pouco antes.  

Empregada: Pra mim deu 

hoje. Vou ficar de boa.  

Soldado: Ó lá o cara...  

Empregada: Quem?  

 

Soldado: O Josias! Que 

rápido que a gente voltou, 

hein? Eles ainda tão 
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das… tadarada tadarada 

Singt mit … Also wannst 

auf mich warten willst, so 

führ’ ich dich z’ Haus… 

wenn nicht … Servas –  

Stubenmädchen: Ja, ich 

werd’ warten. 

Sie treten in den Tanzsaal 

ein.  

Soldat: Wissen S’, Fräul’n 

Marie, ein Glas Bier 

lassen’s Ihnen geben. Zu 

einer Blonden sich 

wendend, die mit einem 

Burschen vorbeitanzt, sehr 

hochdeutsch –  Mein 

Fräulein, darf ich bitten? 

 

Das Stubenmädchen und 

der junge Herr  

Heißer 

Sommernachmittag. – Die 

Eltern sind schon auf dem 

Lande. – Die Köchin hat 

Ausgang. – Das 

Stubenmädchen schreibt in 

der Küche einen Brief an 

den Soldaten, der ihr 

Geliebter ist. Es klingelt aus 

dem Zimmer des jungen 

Herrn. Sie steht auf und 

tocando isso... tadarada 

tadarada canta ... Então, 

se quiser me esperar eu te 

levo pra casa... se não... 

até –  

Criada: Eu acho que eu 

vou esperar.  

Eles entram no salão. 

 

Soldado: Marie, deixa eu 

pegar uma cerveja pra 

você.  Volta-se para uma 

loira que passa dançando 

com um homem e fala de 

maneira formal – Teria o 

prazer desta dança? 

 

 

A criada e o jovem senhor 

 

Tarde quente de verão. – 

Os pais viajaram para o 

interior. – A cozinheira está 

de folga. – Na cozinha, a 

criada escreve uma carta 

para o soldado, seu 

amante. Toca a campainha 

do quarto do jovem 

senhor. Ela se levanta e vai 

até o quarto dele. O jovem 

senhor está deitado no 

tocando isso... tum tumpá 

tum tum pá canta ... 

então, se quiser me 

esperar eu te levo pra 

casa... se não... até mais – 

Empregada: Sim, vou ficar 

aqui.  

Eles entram no salão.  

 

Soldado: Maria, vou pegar 

uma cerveja pra você. 

Passa por uma loira que tá 

dançando e fala forçando 

simpatia – Posso dançar 

junto contigo?  

 

  

 

A empregada e o playboy 

 

Tarde quente de verão. – 

Os pais viajaram para o 

interior. – A cozinheira está 

de folga. – Na cozinha, a 

empregada escreve uma 

mensagem para o soldado, 

seu namorado. Toca a 

campainha do quarto do 

filho do patrão. Ela se 

levanta e vai até o quarto 

dele. O playboy está 
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geht ins Zimmer des 

jungen Herrn. Der junge 

Herr liegt auf dem Diwan, 

raucht und liest einen 

französischen Roman.  

Das Stubenmädchen: Bitt’ 

schön, junger Herr? 

Der junge Herr: Ah ja, 

Marie, ah ja, ich hab’ 

geläutet, ja … was hab’ich 

nur … ja richtig, die 

Rouletten lassen S’ 

herunter, Marie … Es ist 

kühler, wenn die 

Rouletten unten sind … ja 

… Das Stubenmädchen 

geht zum Fenster und läßt 

die Rouletten herunter.  

Der junge Herr liest 

weiter: Was machen S’ 

denn, Marie? Ah ja. Jetzt 

sieht man aber gar nichts 

zum Lesen.  

Das Stubenmädchen: Der 

junge Herr ist halt immer 

so fleißig. 

Der junge Herr überhört 

das vornehm: So, ist gut. 

Marie geht.  

Der junge Herr versucht 

weiter zu lessen; läßt bald 

divã, fuma e lê um 

romance francês.  

 

 

 

A criada: Pois não, 

senhor? 

O jovem senhor: Ah, sim, 

Marie, sim, eu toquei a 

campainha, sim... o que 

que eu queria... ah é, as 

persianas... é mais fresco 

quando elas estão 

baixadas... sim...  

A criada vai até a janela e 

baixa as persianas.  

 

 

O jovem senhor continua 

lendo: O que que você 

está fazendo, Marie? Ah, 

tá, agora não dá mais para 

ler nada.  

A criada: é que o senhor 

tá sempre tão aplicado.  

 

O playboy ignora o elogio: 

Tá bom assim. Marie sai.  

 

O jovem senhor tentar 

continuar lendo; logo 

deitado no sofá, fuma e 

mexe no tablet.   

 

 

 

A empregada: Chamou, 

senhor? 

O playboy: Ah, sim, Maria, 

sim, eu te chamei, sim... o 

que que eu queria... ah é, 

as janelas... tá muito 

quente, acho que é 

melhor fechar e ligar o 

ar... sim...  

A empregada vai até as 

janelas, fecha, e liga o ar.  

 

 

O playboy continua no 

tablet: O que que você 

está fazendo, Maria? Ah, 

tá, mas agora eu vou 

congelar aqui dentro.  

A empregada: é que o 

senhor tá sempre tão 

concentrado.  

O playboy ignora o elogio: 

Tá bom assim. Maria sai. 

 

O playboy continua 

mexendo no tablet; 
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das Buch fallen, klingelt 

wieder.  

Das Stubenmädchen 

erscheint. 

Der junge Herr: Sie, 

Marie… ja, was ich habe 

sagen wollen … ja … ist 

vielleicht ein Cognac zu 

Haus?  

Das Stubenmädchen: Ja, 

der wird eingesperrt sein.  

Der junge Herr: Na, wer 

hat denn die Schlüssel? 

Das Stubenmädchen: Die 

Schlüssel hat die Lini. 

Der junge Herr: Wer ist 

die Lini? 

 

Das Stubenmädchen: Die 

Köchin, Herr Alfred.  

Der junge Herr: Na, so 

sagen S’ es halt der Lini.  

Das Stubenmädchen: Ja, 

die Lini hat heut Ausgang.  

 

Der junge Herr: So… 

Das Stubenmädchen: Soll 

ich dem jungen Herr 

vielleicht aus dem 

Kaffeehaus…  

larga o livro, chama 

novamente.  

A criada aparece.  

 

O jovem senhor: Ah, 

Marie... sim, o que eu 

queria perguntar... ah, é ... 

por acaso tem Cognac em 

casa?  

A criada: Sim, deve estar 

guardado no armário.  

O jovem senhor: Ah, 

quem tá com a chave?  

A criada: A chave tá com a 

Lini.  

O jovem senhor: Quem é 

Lini?  

 

A criada: A cozinheira, 

senhor Alfred.  

O jovem senhor: Bem, 

então peça para a Lini.  

A criada: Sim, mas a Lini tá 

de folga hoje.  

 

O jovem senhor: Então...  

A criada: Quer que eu vá 

no café para buscar...  

 

 

 

 logo o larga e chama 

novamente.  

A empregada aparece.  

 

O playboy: Ah, Maria... 

sim, o que eu queria 

perguntar... ah, é ... por 

acaso tem cerveja em 

casa?  

A empregada: Sim, deve 

ter lá na despensa.  

O playboy: Ah, não tem 

nenhuma gelada? 

A empregada: Pior que 

não vai ter.  

O playboy: Será que se 

colocar no freezer demora 

muito?   

A empregada: Acho que 

não, quer que ponha?  

O playboy: Não sei... acho 

que vai demorar...  

A empregada: Posso botar 

lá e daqui a pouco eu 

trago.   

O playboy: Talvez...  

A empregada: Quer que 

eu vá no posto buscar...  
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Der junge Herr: Ah nein… 

es ist so heiß genug. Ich 

brauch’ keinen Cognac. 

Wissen S’, Marie, bringen 

Sie mir ein Glas Wasser. 

Pst, Marie – aber laufen 

lassen, daß es recht kalt 

ist. – Das Stubenmädchen 

ab. 

Der junge Herr sieht ihr 

nach, bei der Tür wendet 

sich das Stubenmädchen 

nach ihm um; der junge 

Herr schaut in die Luft. – 

Das Stubenmädchen dreht 

den Hahn der 

Wasserleitung auf, läßt 

das Wasser laufen. 

Währenddem geht sie in 

ihr kleines Kabinett, 

wäscht sich die Hände, 

richtet vor dem Spiegel 

ihre Schneckerln. Dann 

bringt sie dem jungen 

Herrn das Glas Wasser. Sie 

tritt zum Diwan.  

Der junge Herr richtet sich 

zur Hälfte auf, das 

Stubenmädchen gibt ihm 

das Glas in die Hand, ihre 

Finger berühren sich. 

O jovem senhor: Ah, 

não... está quente o 

suficiente, não preciso de 

Cognac. Quer saber, 

Marie, me traz um copo 

d’água. Psiu, Marie – mas 

deixe escorrer bem antes, 

pra sair mais fresca. – A 

criada sai.  

O jovem senhor segue-a 

com o olhar, na porta, ela 

se vira para ele; ele desvia 

o olhar para o nada. – A 

criada abre a torneira e 

deixa a água correr. 

Enquanto isso, entra em 

seu quartinho, lava as 

mãos, arruma seus cachos 

na frente do espelho. 

Depois ela leva o copo de 

água para o jovem. Ela vai 

até o divã. 

 

 

 

 

O jovem senhor meio que 

se levanta, a criada dá o 

copo na mão dele, seus 

dedos se encostam.  

O playboy: Ah, não... lá 

não tem cerveja artesanal. 

Quer saber, Maria, me 

traz um copo d’água. Psiu, 

Maria – mas traz da 

geladeira, e se não tiver 

bem gelada, coloca gelo 

pra mim. – A criada sai.  

 

O playboy segue-a com o 

olhar, na porta, ela se vira 

para ele; ele desvia o olhar 

para o nada. – A 

empregada pega água da 

geladeira e coloca 

algumas pedras de gelo 

adicionais. Depois, ela 

entra em seu quartinho, 

molha as mãos, arruma 

seus cabelos na frente do 

espelho. Depois ela leva o 

copo de água para o 

playboy. Ela vai até o sofá. 

 

 

 

O playboy meio que se 

levanta, a empregada dá o 

copo na mão dele, seus 

dedos se encostam.  
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Der junge Herr: So, danke. 

– Na, was ist denn? – 

Geben Sie acht; stellen Sie 

das Glas wieder auf die 

Tasse .... Er legt sich hin 

und streckt sich aus.  Wie 

spät ist's denn? – 

Das Stubenmädchen: Fünf 

Uhr, junger Herr. 

Der junge Herr: So, fünf 

Uhr. – Ist gut. – 

Das Stubenmädchen geht; 

bei der Tür wendet sie sich 

um; der junge Herr hat ihr 

nachgeschaut; sie merkt 

es und lächelt. 

Der junge Herr bleibt eine 

Weile liegen, dann steht er 

plötzlich auf. Er geht bis 

zur Tür, wieder zurück, 

legt sich auf den Diwan. Er 

versucht wieder zu lesen. 

Nach ein paar Minuten 

klingelt er wieder. 

 

Das Stubenmädchen 

erscheint mit einem 

Lächeln, das sie nicht zu 

verbergen sucht. 

Der junge Herr: Sie, 

Marie, was ich Sie hab' 

O jovem senhor: Ah, 

obrigada. – Ah, e então? – 

Cuidado; coloque o copo 

de volta no pires ... Ele se 

deita e se estica. Que 

horas são, hein? –  

 

A criada: Cinco horas, 

senhor.  

O jovem senhor: Ah, cinco 

horas. – Tá bom. –  

A criada sai; na porta, 

volta-se; o jovem a tinha 

seguido com o olhar; ela 

percebe e ri.  

 

O jovem senhor 

permanece um tempo 

deitado e então, de 

repente, se levanta. Ele vai 

até a porta, volta, deita-se 

no divã. Ele tenta ler 

novamente. Depois de 

alguns minutos, toca de 

novo a campainha. 

A criada reaparece com 

uma risada, que não tenta 

esconder. 

 

O jovem senhor: Marie, 

eu só queria te perguntar 

O playboy: Opa, obrigada. 

– Ah, e qual é a boa, 

Maria? – Deixe o copo em 

cima da mesa pra mim ... 

Ele se deita e se estica. 

Que horas são, hein? –  

 

A empregada: Cinco 

horas, senhor.  

O playboy: Ah, cinco 

horas. – Tá bom. –  

A empregada sai; na 

porta, volta-se; o playboy 

a tinha seguido com o 

olhar; ela percebe e ri.  

 

O playboy permanece um 

tempo deitado e então, de 

repente, se levanta. Ele vai 

até a porta, volta, deita-se 

no sofá. Ele tenta fazer 

alguns exercícios de peso. 

Depois de alguns minutos, 

toca de novo a 

campainha. 

A empregada reaparece 

com uma risada, que não 

tenta esconder. 

 

O playboy: Maria, eu só 

queria te perguntar uma 
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fragen wollen. War heut' 

Vormittag nicht der 

Doktor Schüller da? 

Das Stubenmädchen: 

Nein, heut Vormittag war 

niemand da. 

Der junge Herr: So, das ist 

merkwürdig. Also der 

Doktor Schüller war nicht 

da? Kennen Sie überhaupt 

den Doktor Schüller? 

Das Stubenmädchen: 

Freilich. Das ist der große 

Herr mit dem schwarzen 

Vollbart. 

Der junge Herr: Ja. War er 

vielleicht doch da? 

 

Das Stubenmädchen: 

Nein, es war niemand da, 

junger Herr. 

Der junge Herr 

entschlossen: Kommen Sie 

her, Marie. 

Das Stubenmädchen tritt 

etwas näher: Bitt' schön. 

Der junge Herr: Näher ... 

so ... ah ... ich hab' nur 

geglaubt ... 

Das Stubenmädchen: Was 

haben der junge Herr? 

uma coisa. O doutor 

Schüller não veio aqui 

hoje de manhã?  

A criada: Não, hoje de 

manhã não veio ninguém. 

 

O jovem senhor: Nossa, 

que estranho. Então o 

doutor Schüller não veio? 

Você por acaso conhece o 

doutor Schüller?  

A criada: Claro. É aquele 

senhor alto com a barba 

preta.  

 

O jovem senhor: Sim. Ele 

veio no final das contas? 

 

A criada: Não, não veio 

ninguém, senhor. 

 

O jovem senhor 

determinado: venha aqui, 

Marie.  

A criada dando um passo 

mais perto: Sim senhor.  

O jovem senhor: Mais 

perto ... então ... ah ... eu 

tava pensando ... 

A criada: O senhor estava 

o quê? 

coisa. Não chegou nada do 

correio pra mim hoje de 

manhã?  

A empregada: Não, hoje 

de manhã não chegou 

nada.  

O playboy: Nossa, que 

estranho. Então não 

chegou nada mesmo? 

Você checou com a 

portaria?  

A empregada: Claro. Não 

chegou nada mesmo, fui 

lá ver.  

 

O playboy: Tá bom. Se 

chegar você vem aqui me 

trazer? 

A empregada: Claro, 

senhor, na mesma hora.  

 

O playboy determinado: 

venha aqui, Maria.  

 

A empregada dando um 

passo mais perto: Sim.  

O playboy: Chega mais ... 

então ... ah ... eu tava 

pensando ... 

A empregada: Estava o 

quê? 
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Der junge Herr: Geglaubt 

... geglaubt hab' ich – Nur 

wegen Ihrer Blusen ... Was 

ist das für eine ... Na, 

kommen S' nur näher. Ich 

beiß Sie ja nicht. 

 

Das Stubenmädchen 

kommt zu ihm: Was ist mit 

meiner Blusen? G'fallt sie 

dem jungen Herrn nicht? 

Der junge Herr faßt die 

Bluse an, wobei er das 

Stubenmädchen zu sich 

herabzieht: Blau? Das ist 

ganz ein schönes Blau. 

Einfach Sie sind sehr nett 

angezogen, Marie. 

Das Stubenmädchen: 

Aber junger Herr .... 

Der junge Herr: Na, was 

ist denn?... er hat ihre 

Bluse geöffnet. Sachlich: 

Sie haben eine schöne 

weiße Haut, Marie. 

Das Stubenmädchen: Der 

junge Herr tut mir 

schmeicheln. 

Der junge Herr küßt sie 

auf die Brust: Das kann 

doch nicht weh' tun. 

O jovem senhor: 

Pensando... estava 

pensando que – É por 

causa da sua blusa ... que 

tipo de .... Ah, venha aqui 

mais perto. Eu não vou te 

morder.  

A criada vai até ele: O que 

que tem minha blusa? 

Não agrada o senhor?  

 

O jovem senhor toca a 

blusa puxando a criada 

para si: Azul? É um azul 

muito bonito. 

Modestamente  Você tá 

muito bem vestida, Marie.  

 

A criada: Mas, senhor ... 

 

O jovem senhor: O que 

que foi? ... ele abre a 

blusa dela. Objetivamente: 

Sua pele é tão branca e 

tão bonita, Marie!  

A criada: O senhor tá 

falando só pra me 

agradar. 

O jovem senhor a beija no 

peito: Isso não deve fazer 

mal.  

O playboy: Estava 

pensando que... pensei 

que – É por causa da sua 

blusa ... que tipo de .... Ah, 

chega mais perto. Eu não 

vou te morder.  

 

A empregada vai até ele: 

O que que tem minha 

blusa? Você não gostou 

dela não?  

O playboy toca a blusa 

puxando a empregada 

para si: Azul? É um azul 

bem bonito. 

Modestamente  Você sabe 

se vestir, Maria.  

 

A empregada: Mas, 

senhor ... 

O playboy: O que que foi? 

... ele abre a blusa dela. 

Objetivamente: Sua pele é 

bem macia, Maria!  

 

A empregada: O senhor tá 

falando só pra me 

agradar. 

O playboy a beija no 

peito: Não sei se você vai 

achar isso ruim.  
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Das Stubenmädchen: O 

nein. 

Der junge Herr: Weil Sie 

so seufzen! Warum 

seufzen Sie den? 

Das Stubenmädchen: Oh, 

Herr Alfred ... 

Der junge Herr: Und was 

Sie für nette Pantoffeln 

haben ... 

Das Stubenmädchen: 

Aber ... junger Herr ... 

wenn's draußen läut' –  

Der junge Herr: Wer wird 

denn jetzt läuten? 

 

Das Stubenmädchen: 

Aber junger Herr ... 

schaun S' ... es ist so 

licht ... 

Der junge Herr: Vor mir 

brauchen Sie sich nicht zu 

genieren. Sie brauchen 

sich überhaupt vor 

niemandem ... wenn man 

so hübsch ist. Ja, meiner 

Seel'; Marie, Sie sind ... 

Wissen Sie, Ihre Haare 

riechen sogar angenehm. 

Das Stubenmädchen: Herr 

Alfred .... 

A criada: Oh, não.  

 

O jovem senhor: Você 

está suspirando tanto! Por 

que você suspira assim?  

A criada: Oh, senhor 

Alfred ... 

O jovem senhor: E que 

chinelos bonitos você tem 

... 

A criada: Mas ... senhor ... 

e se tocar a campainha –  

 

O jovem senhor: Quem 

vai tocar a campainha 

agora? 

A criada: Mas senhor ... 

olhe ... tá tão claro aqui ...  

 

 

O jovem senhor: Você não 

precisa ter vergonha na 

minha frente. Na verdade, 

você não precisa ter 

vergonha de ninguém ... 

quando se é tão bonita 

assim. Minha alma... 

Marie, você é ... Olha, até 

que seu cabelo é cheiroso. 

A criada: Senhor Alfred .... 

 

A empregada: Oh, não.  

 

O playboy: É que você tá 

suspirando tanto! Tá com 

falta de ar, Maria?  

A empregada: Oh, senhor 

Henrique... 

O playboy: Você tem uns 

pezinhos tão pequenos, 

Maria ... 

A empregada: Mas ... 

senhor ... e se tocar a 

campainha –  

O playboy: Quem vai 

tocar a campinha agora? 

 

A empregada: Mas senhor 

... olhe ... tá tão claro aqui 

...  

 

O playboy: Não precisa 

ficar com vergonha na 

minha frente. Na verdade, 

você não precisa ficar com 

vergonha nunca ... bonita 

do jeito que você é. Nossa, 

... Maria, você é ... Olha, 

até que seu cabelo é 

cheiroso. 

A empregada: Senhor 

Henrique .... 
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Der junge Herr: Machen 

Sie keine solchen 

Geschichten, Marie .... ich 

hab' Sie schon anders 

auch geseh'n. Wie ich 

neulich in der Nacht nach 

Haus gekommen bin, und 

mir Wasser geholt hab'; da 

ist die Tür zu Ihrem 

Zimmer offen gewesen ... 

na ... 

Das Stubenmädchen 

verbirgt ihr Gesicht: Oh 

Gott, aber das hab ich gar 

nicht gewußt, daß der 

Herr Alfred so schlimm 

sein kann. 

Der junge Herr: Da hab' 

ich sehr viel gesehen ... 

das ... und das ... und das 

... und – 

Das Stubenmädchen: 

Aber, Herr Alfred! 

Der junge Herr: Komm, 

komm ... daher ... so, ja 

so … 

Das Stubenmädchen: 

Aber wenn jetzt wer 

läutet – 

Der junge Herr: Jetzt 

hören Sie schon einmal 

O jovem senhor: Não 

fique fazendo drama, 

Marie ... Eu já te vi desse 

jeito antes. Uns dias atrás, 

eu tinha acabado de 

chegar em casa à noite e 

fui pegar água na cozinha; 

a porta do seu quarto 

estava aberta ... pois é ...  

 

 

A criada esconde o rosto: 

Minha nossa, eu não sabia 

que o senhor era assim 

tão mal. 

 

 

O jovem senhor: Eu já vi 

bastante coisa ... isso ... e 

isso ...e isso ... e –  

 

A criada: Mas, senhor 

Alfred!  

O jovem senhor: Vem, 

vem ... assim ... isso, sim 

isso ... 

A criada: Mas e se alguém 

tocar agora –  

 

O jovem senhor: Agora 

pare ... o máximo que vai 

O playboy: Não fique se 

fazendo, Maria ... Eu já te 

vi desse jeito antes. Uns 

dias atrás, eu tinha 

acabado de voltar da 

balada bem louco e fui 

pegar água na cozinha; a 

porta do seu quarto 

estava aberta ... pois é ...  

 

 

A empregada esconde o 

rosto: Crendiospai, eu não 

sabia que o senhor fazia 

essas coisa de ficar 

espiando a gente.  

 

O playboy: Eu já vi 

bastante coisa ... isso ... e 

isso ...e isso ... e –  

 

A empregada: Mas, 

senhor Henrique!  

O playboy: Vem, vem ... 

assim ... isso, sim isso ... 

 

A empregada: Mas e se 

alguém tocar agora –  

 

O playboy: Agora pare ...  
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auf ... macht man 

höchstens nicht auf… 

 

Es klingelt 

Der junge Herr: 

Donnerwetter ... Und was 

der Kerl für einen Lärm 

macht. – Am End' hat der 

schon früher geläutet und 

wir haben's nicht gemerkt. 

Das Stubenmädchen: Oh, 

ich hab' alleweil 

aufgepaßt. 

Der junge Herr: Na, so 

schaun S' endlich nach – 

durchs Guckerl. – 

 

Das Stubenmädchen: Herr 

Alfred ... Sie sind aber ... 

nein ... so schlimm. 

Der junge Herr: Bitt' Sie, 

schaun S' jetzt nach .... 

 

Das Stubenmädchen geht 

ab. 

Der junge Herr öffnet 

rasch die Rouleaux. 

Das Stubenmädchen 

erscheint wieder: Der ist 

jedenfalls schon wieder 

weggangen. Jetzt ist 

acontecer é você não ir 

abrir...  

... 

A campainha toca 

O jovem senhor: Caramba 

... E pra que tocar desse 

jeito. – Vai ver já tocou 

antes e a gente não ouviu.  

 

 

A criada: Oh, eu fiquei 

prestando atenção.  

 

O jovem senhor: Bom, 

então vá lá dar uma 

olhada – pelo olho 

mágico. –  

A criada: Senhor Alfred ... 

O senhor é ... tão ruim.  

 

O jovem senhor: Por favor 

Marie, vá lá dar uma 

olhada .... 

A criada sai.  

 

O jovem senhor abre 

rapidamente as cortinas.  

A criada aparecendo 

novamente: Ele já foi 

embora. Não tem mais 

se tocar você não vai 

abrir, ué...  

... 

A campainha toca 

O playboy: Caramba ... E 

pra que tocar desse jeito. 

– Vai ver já tocou antes e 

a gente não ouviu.  

 

 

A empregada: Oh, eu 

fiquei prestando atenção.  

 

O playboy: Bom, então vai 

lá dar uma olhada – pelo 

olho mágico. –  

 

A empregada: Senhor 

Henrique ... O senhor é ... 

bem safado.  

O playboy: Por favor 

Marie, vai lá dar uma 

olhada .... 

A empregada sai.  

 

O playboy abre 

rapidamente as cortinas. 

A empregada aparecendo 

novamente: Ele já foi 

embora. Não tem mais 
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niemand mehr da. 

Vielleicht ist es der Doktor 

Schüller gewesen. 

Der junge Herr ist 

unangenehm berührt: Es 

ist gut. 

Das Stubenmädchen 

nähert sich ihm.  

Der junge Herr entzieht 

sich ihr: – Sie, Marie, – ich 

geh' jetzt ins Kaffeehaus. 

Das Stubenmädchen 

zärtlich: Schon ... Herr 

Alfred. 

Der junge Herr streng: Ich 

geh' jetzt ins Kaffeehaus. 

Wenn der Doktor Schüller 

kommen sollte … 

Das Stubenmädchen: Der 

kommt heut' nimmer.  

Der junge Herr noch 

strenger: Wenn der 

Doktor Schüller kommen 

sollte, ich, ich ... ich bin – 

im Kaffeehaus. – Geht ins 

andere Zimmer. 

Das Stubenmädchen 

nimmt eine Zigarre vom 

Rauchtisch, steckt sie ein 

und geht ab 

  

ninguém lá. Talvez fosse o 

doutor Schüller. 

 

O jovem senhor fica 

desconfortável: Tudo bem. 

 

A criada aproxima-se dele.  

 

O jovem senhor desvia 

dela: - Olha, Maria, - eu 

estou indo para o café.  

A criada ternamente: Mas 

já... Senhor Alfred. 

 

O jovem senhor severo: 

Eu to indo para o café. 

Caso o doutor Schüller 

volte ... 

A criada: Ele não volta 

mais hoje.  

O jovem senhor mais 

severo: Caso o doutor 

Schüller volte, eu, eu ... eu 

estou – no café. – Vai para 

o outro cômodo.  

A criada pega um charuto 

da mesa, coloca-o no 

bolso e sai.  

 

 

 

ninguém lá. Talvez fosse 

os correios. 

 

O playboy fica 

desconfortável: Tudo bem. 

 

A empregada aproxima-se 

dele.  

O playboy desvia dela: - 

Olha, Maria, - eu to indo 

pra academia agora.  

A empregada ternamente: 

Mas já ... Senhor 

Henrique. 

O playboy severo: Eu to 

indo pra academia. Caso 

chegue alguma coisa dos 

correios ... 

A empregada: Eles não 

vêm mais hoje.  

O playboy mais severo: 

Caso chegue alguma coisa, 

eu, eu ... eu estou – na 

academia, me avise. – Vai 

para o outro cômodo.  

A empregada pega um 

cigarro da mesa, coloca-o 

no bolso e sai.  
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Der Junge Herr und die 

junge Frau 

 

Abend. – Ein mit banaler 

Eleganz möblierter Salon 

in einem Hause der 

Schwindgasse. – Der junge 

Herr ist eben eingetreten, 

zündet, während er noch 

den Hut auf dem Kopf und 

den Überzieher anhat, die 

Kerzen an. Dann öffnet er 

die Tür zum Nebenzimmer 

und wirft einen Blick 

hinein. Von den Kerzen des 

Salons geht der 

Lichtschein über das 

Parkett bis zu einem 

Himmelbett, das an der 

abschließenden Wand 

steht.  

Von dem Kamin in einer 

Ecke des Schlafzimmers 

verbreitet sich ein rötlicher 

Lichtschein auf die 

Vorhänge des Bettes. – 

Der junge Herr besichtigt 

auch das Schlafzimmer. 

Von dem Trumeau nimmt 

er einen Sprayapparat und 

bespritzt die Bettpolster 

O jovem senhor e a jovem 

senhora 

 

Anoitecer. – Um salão 

numa casa da 

Schwindgasse, decorado 

com elegância banal. – O 

jovem senhor acaba de 

entrar. Acende as velas 

enquanto ainda está de 

chapéu e casaco.   

Em seguida, abre a porta 

da sala ao lado e olha 

para dentro. As velas do 

salão se refletem no piso 

de parquet até uma cama 

de dossel que está na 

parede oposta.  

 

 

 

Um brilho de luz 

avermelhada se espalha 

de uma lareira do quarto 

até as cortinas da cama. – 

  

O jovem senhor também 

inspeciona o quarto. Pega 

um spray do aparador do 

espelho e borrifa as 

almofadas da cama com 

O playboy e a madame 

 

 

Anoitecer. – Um 

apartamento num prédio 

antigo do Juvevê decorado 

de forma brega e 

ostensiva, com teto de 

gesso, luzes embutidas e 

uma parede coberta de 

espelhos. – O playboy 

acaba de entrar. Acende 

as luzes enquanto ainda 

está de mochila e casaco.  

Em seguida, abre a porta 

do quarto ao lado e olha 

para dentro. As luzes do 

salão se refletem no piso 

de porcelanato até uma 

cama redonda que está na 

parade oposta.  

Um brilho de luz 

avermelhada se espalha 

de uma lareira elétrica no 

quarto até os lençóis da 

cama.  

O playboy dá uma olhada 

no quarto. Pega um spray 

do armário e borrifa as 

almofadas da cama com 

jatos finos de 
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mit feinen Strahlen von 

Veilchenparfüm. Dann 

geht er mit dem 

Sprayapparat durch beide 

Zimmer und drückt 

unaufhörlich auf den 

kleinen Ballon, so daß es 

bald überall nach Veilchen 

riecht. Dann legt er 

Überzieher und Hut ab. Er 

setzt sich auf das 

blausamtene Fauteuil, 

zündet sich eine Zigarette 

an und raucht.  

Nach einer kleinen Weile 

erhebt er sich wieder und 

vergewissert sich, daß die 

grünen Jalousien 

geschlossen sind. Plötzlich 

geht er wieder ins 

Schlafzimmer, öffnet die 

Lade des Nachtkästchens. 

Er fühlt hinein und findet 

eine Schildkrothaarnadel. 

Er sucht nach einem Ort, 

sie zu verstecken, gibt sie 

endlich in die Tasche 

seines Überziehers. Dann 

öffnet er einen Schrank, 

der im Salon steht, nimmt 

eine silberne Tasse mit 

jatos finos de perfume de 

violeta.  

Em seguida, anda pelos 

dois ambientes apertando 

sem parar o spray até que 

ambos tenham o perfume 

de violeta.  

Depois, retira o casaco e o 

chapéu.  

Senta-se na poltrona de 

veludo azul, acende um 

charuto e fuma.  

 

 

Depois de um tempo, ele 

se levanta e verifica se as 

cortinas verdes estão 

fechadas. De repente, 

volta para o quarto e abre 

a gaveta da mesinha de 

cabeceira.  

 

Vasculha a gaveta e 

encontra um grampo de 

cabelo de casco de 

tartaruga. Procura um 

lugar para escondê-lo, e o 

coloca finalmente no bolso 

de seu casaco. Então, abre 

um armário que está no 

salão, tira uma taça de 

aromatizador de 

ambientes.  

Em seguida ele anda pelos 

dois ambientes apertando 

sem parar o spray até que 

ambos tenham o perfume 

do aromatizador.  

Depois, retira o casaco e a 

mochila.  

Senta-se no sofá de veludo 

azul, acende um cigarro e 

fuma.  

 

 

Depois de um tempo ele se 

levanta e verifica se as 

cortinas verdes estão 

fechadas. De repente, 

volta para o quarto e abre 

novamente a gaveta do 

armário. 

  

Ele vasculha a gaveta e 

encontra um par de 

brincos.  

Procura um lugar para 

escondê-los, e os coloca 

finalmente no bolso de seu 

casaco. Então, abre um 

frigobar que está na sala, 

tira uma garrafa de vinho, 



109 
 

 
 

einer Flasche Cognac und 

zwei Likörgläschen heraus, 

stellt alles auf den Tisch. 

Er geht wieder zu seinem 

Überzieher, aus dem er 

jetzt ein kleines weißes 

Päckchen nimmt. Er öffnet 

es und legt es zum 

Cognac; geht wieder zum 

Schrank, nimmt zwei 

kleine Teller 

und Eßbestecke heraus. Er 

entnimmt dem kleinen 

Paket eine glasierte 

Kastanie und ißt sie. Dann 

schenkt er sich ein Glas 

Cognac ein und trinkt es 

rasch aus. Dann sieht er 

auf seine Uhr. Er geht im 

Zimmer auf und ab. – Vor 

dem großen Wandspiegel 

bleibt er eine Weile 

stehen, richtet mit seinem 

Taschenkamm das Haar 

und den kleinen 

Schnurrbart. – Er geht nun 

zur Vorzimmertür und 

horcht. Nichts regt sich. 

Dann zieht er die blauen 

Portieren, die vor der 

Schlafzimmertür 

prata com uma garrafa de 

Cognac e dois copos de 

licor, e coloca tudo em 

cima da mesa. Volta para 

seu casaco do qual retira 

um pequeno embrulho 

branco. Abre-o e o coloca 

ao lado do Cognac; volta 

para o armário, pega dois 

pratos pequenos e 

talheres. Pega uma 

castanha glaceada do 

pequeno pacote e a come. 

Depois se serve de um 

copo de Cognac e o toma 

de uma vez.  

Olha o seu relógio. Anda 

de um lado para o outro 

na sala. – Fica um tempo 

na frente do espelho 

arrumando seus cabelos e 

bigode com um pente. – 

 

 

 

Vai até a porta de entrada 

e escuta. Nada se move. 

Então, fecha as duas 

cortinas que estão na 

frente da porta do quarto. 

 

e de um pequeno armário 

ao lado tira duas taças de 

cristal e coloca tudo em 

cima da mesa. Volta para 

seu casaco do qual retira 

um pequeno saquinho 

com pó branco. Abre-o e o 

coloca ao lado do vinho; 

volta para o armário, pega 

guardanapos e uma caixa 

de bombons importados. 

Pega um bombom da 

caixa e come. Depois se 

serve de uma taça de 

vinho e toma de uma vez.  

 

Olha o celular. Anda de 

um lado para o outro na 

sala. – Fica um tempo na 

frente do espelho fazendo 

poses para ver os 

músculos e arrumando os 

cabelos. –  

 

 

Vai até a porta de entrada 

e escuta. Nada se move. 

Então, fecha a porta do 

quarto e volta a fazer 

poses na frente do 

espelho.  
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angebracht sind, 

zusammen.  

Es klingelt. Der junge Herr 

fährt leicht zusammen. 

Dann setzt er sich auf den 

Fauteuil und erhebt sich 

erst, als die Tür geöffnet 

wird und die junge Frau 

eintritt. – 

Die junge Frau dicht 

verschleiert, schließt die 

Tür hinter sich, bleibt 

einen Augenblick stehen, 

indem sie die linke Hand 

aufs Herz legt, als müsse 

sie eine gewaltige 

Erregung bemeistern. 

 

Der junge Herr tritt auf sie 

zu, nimmt ihre linke Hand 

und drückt auf den 

weißen, schwarz 

tamburierten Handschuh 

einen Kuß. Er sagt leise: 

Ich danke Ihnen. 

Die junge Frau: Alfred – 

Alfred! 

Der junge Herr: Kommen 

Sie, gnädige Frau ... 

Kommen Sie, Frau 

Emma ... 

 

 

A campainha toca. O 

jovem senhor estremece. 

Em seguida, senta-se na 

poltrona e não se levanta 

até que a porta se abre e 

entra a jovem senhora. –  

 

A jovem senhora 

fortemente coberta por 

um véu, fecha a porta 

atrás de si, fica parada por 

um momento, segurando 

a mão esquerda sobre o 

peito, como se tivesse que 

dominar uma forte 

excitação.  

O jovem senhor vai até 

ela, pega sua mão 

esquerda e a beija por 

cima da luva branca, cheia 

de bordados pretos. Ele diz 

baixinho: Obrigado.  

 

A jovem senhora: Alfred – 

Alfred!  

O jovem senhor: Vem, 

minha querida... Vem, 

Emma...  

 

 

 

A campinha toca. O 

playboy toma um leve 

susto. Em seguida, senta-

se no sofá e não se levanta 

até que a porta se abre e 

entra a madame. –  

 

A madame vestindo uma 

japona com capuz, fecha a 

porta atrás de si, fica 

parada por um momento, 

segurando a mão 

esquerda sobre o peito, 

como se tivesse que 

dominar uma forte 

excitação.  

O playboy vai até ela, 

passa as mãos em sua 

cintura e a beija. Ele diz: 

Achei que fosse me dar o 

bolo.  

 

 

A madame: Henrique – 

Henrique!  

O playboy: Que que foi? 

Nossa, to aqui já há um 

tempão esperando, só 

pensando em você...   
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Die junge Frau: Lassen Sie 

mich noch eine Weile – 

bitte .... oh bitte sehr, 

Alfred! Sie steht noch 

immer an der Tür. 

Der junge Herr steht vor 

ihr, hält ihre Hand. 

 

Die junge Frau: Wo bin ich 

denn eigentlich? 

Der junge Herr: Bei mir. 

 

Die junge Frau: Dieses 

Haus ist schrecklich, 

Alfred. 

Der junge Herr: Warum 

denn? Es ist ein sehr 

vornehmes Haus. 

Die junge Frau: Ich bin 

zwei Herren auf der Stiege 

begegnet. 

Der junge Herr: 

Bekannte? 

Die junge Frau: Ich weiß 

nicht. Es ist möglich. 

 

Der junge Herr: Pardon, 

gnädige Frau – aber Sie 

kennen doch Ihre 

Bekannten. 

A jovem senhora: Me 

deixe um minuto ainda – 

por favor .... Por favor, 

Alfred! Ela ainda está 

parada na porta.  

O jovem senhor fica na 

frente dela, segura sua 

mão.  

A jovem senhora: Onde 

eu estou mesmo?  

O jovem senhor: comigo.  

 

A jovem senhora: Esse 

lugar é horrível, Alfred. 

 

O jovem senhor: Mas por 

quê?  É um prédio muito 

chique.  

A jovem senhora: Eu 

encontrei dois homens na 

escada.  

O jovem senhor: 

Conhecidos?  

A jovem senhora: Eu não 

sei. É possível.  

 

O jovem senhor: 

Desculpe, minha querida – 

mas você deve conhecer 

seus conhecidos.  

A madame: Me dá mais 

um tempo – deixa eu me 

acalmar aqui, Henrique! 

Ela ainda está parada na 

porta.  

O playboy fica na frente 

dela, segura sua mão.  

 

A madame: De quem que 

é esse lugar mesmo?  

O playboy: Da minha 

família, mas tá vazio.  

A madame: Dá pra ver. Tá 

precisando de uma 

renovada.  

O playboy: Você acha?  

Tudo aqui foi bem caro.  

 

A madame: Eu encontrei 

duas pessoas na escada e 

ficaram me olhando.  

O playboy: Conhecidas?  

 

A madame: Eu não 

conheço, mas eles podem 

saber quem eu sou. 

O playboy: Mas e daí? Se 

eles não me viram, não 

tiraram foto nem nada...  
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Die junge Frau: Ich habe ja 

gar nichts gesehen. 

 

Der junge Herr: Aber 

wenn es selbst Ihre besten 

Freunde waren, – sie 

können ja Sie nicht 

erkannt haben. Ich selbst 

... wenn ich nicht wüßte, 

daß Sie es sind .... dieser 

Schleier –. 

Die junge Frau: Es sind 

zwei. 

Der junge Herr: Wollen 

Sie nicht ein bischen 

näher? .... Und Ihren Hut 

legen Sie doch wenigstens 

ab! 

Die junge Frau: Was fällt 

Ihnen ein, Alfred? Ich 

habe Ihnen gesagt: Fünf 

Minuten .... Nein, länger 

nicht .... ich schwöre 

Ihnen – 

Der junge Herr: Also den 

Schleier – 

Die junge Frau: Es sind 

zwei. 

Der junge Herr: Nun ja, 

beide Schleier – ich werde 

A jovem senhora: Mas eu 

não vi nada.  

 

O jovem senhor: Mas 

mesmo que fossem seus 

melhores amigos – eles 

mesmos não conseguiriam 

te reconhecer. Eu mesmo 

... se eu não soubesse que 

é você ... esse véu –.  

 

A jovem senhora: São 

dois.  

O jovem senhor: Não quer 

chegar um pouco mais 

perto? .... Tire o chapéu 

pelo menos!  

 

A jovem senhora: No que 

você está pensando, 

Alfred? Eu te disse: Cinco 

minutos ... não, mais que 

isso, não ... eu juro para 

você – 

O jovem senhor: Mas o 

véu –  

A jovem senhora: São 

dois.  

O jovem senhor: Sim, tá, 

os dois véus – eu tenho 

A madame: Mas eles 

podem conhecer meu 

marido e comentar.  

O playboy: Mas mesmo 

que já tenham te visto em 

várias fotos – tá meio 

difícil te reconhecer assim 

fácil. Eu mesmo ... se eu 

não soubesse que é você... 

essa japona enorme –.  

 

A madame: É pra 

dificultar mesmo.  

O playboy: Tá, mas vem 

pra cá então, tire isso 

tudo, não precisa mais.  

 

 

A madame: Eu to saindo 

muito nas colunas sociais 

ultimamente, não sei mais 

se posso ficar dando 

bobeira assim, se alguém 

vê, tira foto... 

O playboy: Vem pra cá, 

esquece isso –   

A madame: É porque não 

é com você.  

O playboy: Sim, mas o que 

que eu posso fazer? Achei 
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Sie doch wenigstens sehen 

dürfen. 

Die junge Frau: Haben Sie 

mich denn lieb, Alfred? 

 

Der junge Herr tief 

verletzt: Emma – Sie 

fragen mich .... 

 

Die junge Frau: Es ist hier 

so heiß. 

Der junge Herr: Aber Sie 

haben ja Ihre Pelzmantille 

an – Sie werden sich 

wahrhaftig verkühlen. 

Die junge Frau tritt 

endlich ins Zimmer, wirft 

sich auf den Fauteuil: Ich 

bin totmüd'. 

Der junge Herr: Erlauben 

Sie Er nimmt ihr die 

Schleier ab; nimmt die 

Nadel aus ihrem Hut, legt 

Hut, Nadel, Schleier 

beiseite. 

Die junge Frau läßt es 

geschehen. 

Der junge Herr steht vor 

ihr, schüttelt den Kopf. 

 

que ao menos poder ver 

seu rosto. 

A jovem senhora: Você 

me ama, Alfred? 

 

O jovem senhor 

profundamente magoado: 

Emma – você me 

pergunta...  

A jovem senhora: Está tão 

quente aqui.  

O jovem senhor: Mas 

você ainda está com a sua 

manta de pele. Você vai 

realmente se resfriar.  

A jovem senhora entra 

finalmente no cômodo, 

joga-se na poltrona: Estou 

morta de cansaço.  

O jovem senhor: Me 

permita Ele tira o véu 

dela; tira a agulha do 

chapéu e deixa, agulha, 

chapéu e lenço, do lado.  

 

A jovem senhora deixa 

que ele o faça.  

O jovem senhor fica na 

frente dela, balança a 

cabeça.  

que esse fosse o melhor 

lugar, mais discreto.   

A madame: A gente vai 

continuar com isso 

mesmo?  

O playboy meio incerto: 

Por mim, sim, Emma – eu 

pelo menos to curtindo ... 

 

A madame: Tá um 

mormaço aqui.  

O playboy: Você falou pra 

deixar as janelas fechadas. 

Mas se tirar esse casacão 

já dá uma melhorada.  

A madame entra 

finalmente no cômodo, 

joga-se no sofá: Nossa, to 

moída.  

O playboy: Deixa que eu 

te ajudo Ele tira o casaco 

dela e o coloca do lado, 

passa a mão nos cabelos 

dela.  

 

A madame deixa que ele o 

faça.  

O playboy fica olhando 

para ela, balança a 

cabeça.  
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Die junge Frau: Was 

haben Sie? 

Der junge Herr: So schön 

waren Sie noch nie. 

Die junge Frau: Wieso? 

 

Der junge Herr: Allein .... 

allein mit Ihnen – Emma – 

Er läßt sich neben ihrem 

Fauteuil nieder, auf ein 

Knie, nimmt ihre beiden 

Hände und bedeckt sie mit 

Küssen. 

Die junge Frau: Und jetzt 

.... lassen Sie mich wieder 

gehen. Was Sie von mir 

verlangt haben, hab' ich 

getan. 

 

Der junge Herr läßt seinen 

Kopf auf ihren Schoß 

sinken. 

Die junge Frau: Sie haben 

mir versprochen, brav zu 

sein. 

Der junge Herr: Ja. 

Die junge Frau: Man 

erstickt in diesem Zimmer. 

Der junge Herr steht auf: 

Noch haben Sie Ihre 

Mantille an. 

A jovem senhora: O que 

foi? 

O jovem senhor: Você 

nunca foi tão linda.  

A jovem senhora: Como 

assim?  

O jovem senhor: 

Sozinho.... Sozinho com 

você –  Emma –  Ele se 

ajoelha ao lado da 

poltrona, pega suas duas 

mãos e as cobre de beijos.  

 

A jovem senhora: E agora 

... me deixe voltar. Eu fiz o 

que você me pediu para 

fazer. 

 

 

O jovem senhor deita a 

cabeça no colo dela.  

 

A jovem senhora: Você 

me prometeu que iria se 

comportar.  

O jovem senhor: Sim.  

A jovem senhora: Essa 

sala sufoca a gente.  

O jovem senhor se 

levanta: Mas você ainda 

está com a manta.  

A madame: O que foi? 

 

O playboy: To pensando o 

que fazer com você. 

A madame: Como assim?  

 

O playboy: Meio raro a 

gente ficar assim sozinho 

pra fazer qualquer coisa –  

Emma –  Ele se senta ao 

lado dela na poltrona e 

começa a beijá-la.  

 

A madame: Eu to 

preocupada real com 

aquelas pessoas me 

olhando. Não sei o que 

vou fazer se começar a 

rolar uma fofoca.  

O playboy deita a cabeça 

no colo dela.  

 

A madame: Meu marido é 

muito ciumento. Qualquer 

desconfiança, to ferrada.  

O playboy: Relaxa.  

A madame: Essa casa 

sufoca a gente.  

O playboy se levanta: 

Quer que abra um pouco a 

janela?  
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Die junge Frau: Legen Sie 

sie zu meinem Hut. 

Der junge Herr nimmt ihr 

die Mantille ab und legt 

sie gleichfalls auf den 

Divan. 

Die junge Frau: Und jetzt 

– adieu – 

 

Der junge Herr: Emma –! 

– Emma! – 

Die junge Frau: Die fünf 

Minuten sind längst 

vorbei. 

Der junge Herr: Noch 

nicht eine! – 

Die junge Frau: Alfred, 

sagen Sie mir einmal ganz 

genau, wie spät es ist. 

Der junge Herr: Es ist 

punkt viertel sieben. 

 

Die junge Frau: Jetzt sollte 

ich längst bei meiner 

Schwester sein. 

 

Der junge Herr: Ihre 

Schwester können Sie oft 

sehen .... 

 

A jovem senhora: coloque 

perto do meu chapéu.  

O jovem senhor tira a 

manta dela e a deixa no 

divã.  

 

A jovem senhora: E agora 

– Tchau –  

 

O jovem senhor: Emma! 

Emma!  

A jovem snehora: Os 

cinco minutos já passaram 

faz tempo. 

O jovem senhor: Não 

passou nem um!  

A jovem senhora: Alfred, 

me diga exatamente que 

horas são.  

O jovem senhor: São 

exatamente quinze para 

as sete.  

A jovem senhora: Eu já 

devia estar com a minha 

irmã.  

 

O jovem senhor: Sua irmã 

pode te ver sempre ... 

 

 

A madame: Talvez seja 

bom... só uma fresta.  

O playboy afasta um 

pouco as cortinas e abre 

uma fresta da janela.  

 

A madame: Talvez fosse 

melhor ter ido um pouco 

mais longe desse bairro.   

O playboy: Emma, pare de 

brisar! Não vai dar nada.  

A madame: É que eu não 

pensei ainda numa 

desculpa pra hoje. 

O playboy: Se precisar 

depois você pensa!  

A madame: Henrique, vê 

que horas são ali pra 

mim?   

O playboy: São 

exatamente quinze para 

as sete.  

A madame: Acho que vou 

falar que eu tava vendo 

apartamento com a minha 

irmã.  

O playboy: Aí, tá vendo? 

Perfeito! Posso botar uma 

placa fake de aluga-se 

aqui se quiser. 
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Die junge Frau: Oh Gott, 

Alfred, warum haben Sie 

mich dazu verleitet. 

Der junge Herr: Weil ich 

Sie .... anbete, Emma. 

Die junge Frau: Wie vielen 

haben Sie das schon 

gesagt? 

Der junge Herr: Seit ich 

Sie gesehen, niemandem. 

 

Die junge Frau: Was bin 

ich für eine leichtsinnige 

Person! Wer mir das 

vorausgesagt hätte ... 

noch vor acht Tagen ... 

noch gestern ... 

Der junge Herr: Und 

vorgestern haben Sie mir 

ja schon versprochen ... 

Die junge Frau: Sie haben 

mich so gequält. Aber ich 

habe es nicht tun wollen. 

Gott ist mein Zeuge – ich 

habe es nicht tun wollen 

... Gestern war ich fest 

entschlossen ... Wissen 

Sie, daß ich Ihnen gestern 

Abends sogar einen 

langen Brief geschrieben 

habe? 

A jovem senhora: Meu 

Deus, Alfred, por que você 

me fez fazer isso.  

O jovem senhor: Porque 

eu ... adoro você, Emma. 

A jovem senhora: Pra 

quantas você já disse isso? 

 

O jovem senhor: Desde 

que eu te conheci, 

nenhuma.  

A jovem senhora: Que 

pessoa imprudente eu 

sou! Quem iria imaginar ... 

oito dias atrás ... ontem 

ainda ... 

 

O jovem senhor: E 

anteontem você me 

prometeu ... 

A jovem senhora: Você 

me atormentou demais, 

mas eu não queria fazer 

isso. Deus é testemunha – 

eu não queria fazer isso ... 

Ontem estava 

determinada ... Sabia que 

eu até te escrevi uma 

carta ontem à noite? 

 

 

A madame: Nossa, 

Henrique, não queria ter 

que fazer essas coisas.   

O playboy: Mas se é o 

único jeito, Emma. 

A madame: Quantas 

outras você tá trazendo 

pra cá? 

O playboy: Desde que eu 

te conheci, nenhuma.  

 

A madame: Tá bom... Fui 

muito burra de aceitar vir 

pra cá... nem sei se o risco 

vale a pena, Henrique... 

vale?  

 

O playboy: Eu acho que 

você sabe que vale ... 

 

A madame: Ontem eu ia 

te mandar uma 

mensagem desmarcando, 

mas não consegui. E 

ontem tivemos um evento 

também, ele ficou do meu 

lado o dia todo, não 

consegui nem pensar 

direito. Muita gente ao 

redor.  
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Der junge Herr: Ich habe 

keinen bekommen. 

 

 

Die junge Frau: Ich habe 

ihn wieder zerrissen. Oh, 

ich hätte Ihnen lieber 

diesen Brief schicken 

sollen. 

Der junge Herr: Es ist doch 

besser so. 

Die junge Frau: Oh nein, 

es ist schändlich ... von 

mir. Ich begreife mich 

selber nicht. Adieu, Alfred, 

lassen Sie mich. 

Der junge Herr umfaßt sie 

und bedeckt ihr Gesicht 

mit heißen Küssen. 

Die junge Frau: So ... 

halten Sie Ihr Wort ... 

Der junge Herr: Noch 

einen Kuß – noch einen. 

Die junge Frau: Den 

letzten Er küßt sie; sie 

erwidert den Kuß; ihre 

Lippen bleiben lange 

aneinandergeschlossen. 

Der junge Herr: Soll ich 

Ihnen etwas sagen, 

O jovem senhor: Eu não 

recebi nenhuma.  

 

 

A jovem senhora: Eu 

rasguei. Mas devia ter te 

enviado essa carta.  

 

 

O jovem senhor: É melhor 

assim.  

A jovem senhora: Oh, 

não, é vergonhoso ... da 

minha parte. Eu mesma 

não me entendo. Tchau, 

Alfred, me deixe ir.  

O jovem senhor: a abraça 

e cobre seu rosto de 

beijos.  

A jovem senhora: Então... 

mantenha sua palavra... 

O jovem senhor: Só mais 

um beijo – mais um.  

A jovem senhora: O 

último Ele a beija; ela 

devolve e seus lábios 

ficam muito tempo 

grudados.  

O jovem senhor: Posso te 

dizer uma coisa, Emma? 

O playboy: Que bom. Se 

for assim até fico feliz de 

você passar tempo com 

ele.  

A madame: Mas depois de 

essas pessoas me 

encararem desse jeito é 

que eu vi que devia ter 

desmarcado.  

O playboy: Você sabe que 

não devia...  

A madame: Não sei se eu 

sei... acho que me falta 

um pouco de certeza 

ainda...   

 

O playboy: ele a agarra e 

eles se beijam por algum 

tempo.  

A madame: Agora to mais 

convicta. 

O playboy: Deixa eu 

ajudar mais então.  

A madame: Eles se beijam 

de novo e ficam por muito 

tempo grudados.  

 

 

O playboy: Acho que eu 

preciso te dizer que eu to 
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Emma? Ich weiß jetzt erst, 

was Glück ist. 

Die junge Frau sinkt in ein 

Fauteuil zurück. 

Der junge Herr setzt sich 

auf die Lehne, schlingt 

einen Arm leicht um ihren 

Nacken. 

.... oder vielmehr ich weiß 

jetzt erst, was Glück sein 

könnte. 

Die junge Frau seufzt tief 

auf. 

Der junge Herr küßt sie 

wieder. 

Die junge Frau: Alfred, 

Alfred, was machen Sie 

aus mir! 

 

Der junge Herr: Nicht 

wahr – es ist hier gar nicht 

so ungemütlich ... Und wir 

sind ja hier so sicher! Es ist 

doch tausendmal schöner 

als diese Rendezvous im 

Freien ... 

Die junge Frau: Oh, 

erinnern Sie mich nur 

nicht daran. 

Der junge Herr: Ich werde 

auch daran immer mit 

Só agora eu sei o que é 

felicidade. 

A jovem senhora afunda 

de novo na poltrona.  

O jovem senhor senta-se 

no braço da poltrona, 

passa um braço em volta 

do pescoço dela: ... ou 

melhor, só agora eu sei o 

que a felicidade pode ser.  

 

A jovem senhora suspira 

profundamente.  

O jovem senhor a beija 

novamente.  

A jovem senhora: Alfred, 

Alfred, o que você está 

fazendo comigo!  

 

O jovem senhor: Não é 

verdade, não é tão 

desconfortável aqui ... E 

nós estamos tão seguros 

aqui! Bem melhor que 

esses encontros ao ar 

livre... 

A jovem senhora: Oh, 

nem me lembre disso.  

 

O jovem senhor: Eu 

sempre me lembro disso 

mesmo a fim de você, 

Emma.  

A madame afunda de 

novo no sofá.  

O playboy endireita-se no 

sofá e passa um braço em 

volta do pescoço dela: ... É 

sério... pra mim isso que a 

gente tá tendo tá ficando 

sério. 

 

A madame suspira 

profundamente.  

O playboy a beija 

novamente.  

A madame: Ai, Henrique 

..., acho que eu to 

arrumando pra minha 

cabeça!   

O playboy: No que 

depender de mim, não... E 

aqui é tão seguro! Bem 

melhor que um motel ou 

na rua como daquela 

vez...  

 

A madame: Nossa, nem 

me lembre disso. Já tinha 

esquecido.  

O playboy: Eu sempre 

lembro, não vou esquecer 
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tausend Freuden denken. 

Für mich ist jede Minute, 

die ich an Ihrer Seite 

verbringen durfte, eine 

süße Erinnerung. 

Die junge Frau: Erinnern 

Sie sich noch an den 

Industriellenball? 

Der junge Herr: Ob ich 

mich daran erinnere ...? 

Da bin ich ja während des 

Soupers neben Ihnen 

gesessen, ganz nahe 

neben Ihnen. Ihr Mann 

hat Champagner ... 

Die junge Frau sieht ihn 

klagend an. 

Der junge Herr: Ich wollte 

nur vom Champagner 

reden. Sagen Sie, Emma, 

wollen Sie nicht ein Glas 

Cognac trinken? 

Die junge Frau: Einen 

Tropfen, aber geben Sie 

mir vorher ein Glas 

Wasser. 

Der junge Herr: Ja ... Wo 

ist denn nur – ach ja ... Er 

schlägt die Portière zurück 

und geht ins 

Schlafzimmer. 

com muitas alegrias. Cada 

minuto que pude passar 

com você é uma 

lembrança muito doce.  

 

A jovem senhora: Você 

ainda lembra da festa dos 

industriais? 

O jovem senhor: Se eu me 

lembro ...? Fiquei do seu 

lado durante o jantar, 

bem do seu lado. Seu 

marido bebeu 

Champagner ...  

 

A jovem senhora olha 

para ele com tristeza.  

O jovem senhor: Eu só 

queria conversar sobre 

Champagner. Diz, Emma, 

não quer beber um 

Cognac? 

A jovem senhora: Uma 

gota, mas primeiro me dê 

um copo d’água.  

 

O jovem senhor: Sim ... 

onde que tá mesmo ... ah, 

sim ... Ele puxa a porta 

entra no quarto. 

 

nunca. Sempre fico 

pensando nesse dia, 

lembrando da gente...  

 

 

A madame: Você lembra 

daquela festa dos pré-

candidatos? 

O playboy: Lógico ... 

foram me colocar bem na 

sua mesa e do seu lado... 

seu marido entornando o 

caneco de Champagner a 

noite toda...  

 

A madame olha para ele 

com tristeza.  

O playboy: E eu tentando 

conversar com ele sobre 

Champagner. Emma, você 

não quer beber um vinho? 

 

A madame: Uma tacinha, 

mas acho que vou tomar 

uma água antes.  

 

O playboy: Tá bom ... 

onde que tá mesmo ... ah, 

sim ... Ele abre a porta e 

entra no quarto.  
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Die junge Frau sieht ihm 

nach. 

Der junge Herr kommt 

zurück mit einer Karaffe 

Wasser und zwei 

Trinkgläsern. 

Die junge Frau: Wo waren 

Sie denn? 

Der junge Herr: Im ... 

Nebenzimmer. Schenkt ein 

Glas Wasser ein. 

Die junge Frau: Jetzt 

werde ich Sie etwas 

fragen, Alfred – und 

schwören Sie mir, daß Sie 

mir die Wahrheit sagen 

werden. 

Der junge Herr: Ich 

schwöre. – 

Die junge Frau: War in 

diesen Räumen schon 

jemals eine andere Frau? 

Der junge Herr: Aber 

Emma – dieses Haus steht 

schon zwanzig Jahre! – 

Die junge Frau: Sie 

wissen, was ich meine, 

Alfred … Mit Ihnen! 

Bei Ihnen! 

Der junge Herr: Mit mir – 

hier – Emma! – Es ist nicht 

A jovem senhora olha 

para ele.  

O jovem senhor retorna 

com uma garrafa d’água e 

dois copos.  

 

A jovem senhora: Onde 

você foi?  

O jovem senhor: No ... 

quarto ao lado. Entrega a 

ela um copo d’água.  

A jovem senhora: Agora 

eu vou te perguntar uma 

coisa, Alfred – e prometa 

pra mim que você vai me 

contar a verdade.  

 

O jovem senhor: Eu juro.  

 

A jovem senhora: Já 

esteve alguma outra 

mulher nesse quarto? 

O jovem senhor: Emma – 

essa casa já tem vinte 

anos!  

A jovem senhora: Você 

sabe o que eu quero dizer, 

Alfred ... com você! Com 

você!  

O jovem senhor: Comigo – 

aqui – Emma!  

A madame olha para ele.  

 

O playboy retorna com 

uma garrafa d’água e dois 

copos.  

 

A madame: O que que 

tem aí dentro?   

O playboy: É ... o quarto. 

Que ver? Entrega a ela um 

copo d’água.  

A madame: Henrique, eu 

sei que a gente não 

prometeu nada um para o 

outro, mas eu vou te 

perguntar e queria que 

você fosse sincero.  

O playboy: Beleza.  

 

A madame: Você vem 

aqui com outras 

mulheres? 

O playboy: Emma – esse 

apê tá comigo faz muitos 

anos!  

A madame: Sério, eu quis 

dizer recentemente, 

desde que a gente 

começou a se ver.  

O playboy: Já te falei que 

não. Desde que a gente 
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schön, daß Sie an so etwas 

denken können. 

 

Die junge Frau: Also Sie 

haben .... wie soll ich .... 

Aber nein, ich will Sie 

lieber nicht fragen. Es ist 

besser, wenn ich nicht 

frage. Ich bin ja selbst 

schuld. Alles rächt sich. 

Der junge Herr: Ja, was 

haben Sie denn? Was ist 

Ihnen denn? Was rächt 

sich? 

 

Die junge Frau: Nein, nein, 

nein, ich darf nicht zum 

Bewußtsein kommen ... 

Sonst müßte ich vor 

Scham in die Erde sinken. 

Der junge Herr mit der 

Karaffe Wasser in der 

Hand, schüttelt traurig 

den Kopf: Emma, wenn Sie 

ahnen könnten, wie weh' 

Sie mir tun. 

Die junge Frau schenkt 

sich ein Glas Cognac ein. 

Der junge Herr: Ich will 

Ihnen etwas sagen, Emma. 

Wenn Sie sich schämen, 

Não é legal você pensar 

nisso.  

 

A jovem senhora: Então 

você ... como eu poderia 

.... Mas não, eu prefiro 

não perguntar. É melhor 

se eu não perguntar. Eu 

sou a culpada, tudo volta. 

 

O jovem senhor: Sim, mas 

o que que você tem? O 

que está acontecendo? O 

que vai voltar?  

 

A jovem senhora: Não, 

não, não, eu não posso 

trazer pra consciência ... 

senão iria afundar no chão 

de vergonha.  

O jovem senhor com a 

garrafa d’água na mão, 

balança a cabeça com 

tristeza: Emma, se tivesse 

noção do quanto você me 

ofende.  

A jovem senhora serve-se 

de um copo de Cognac.  

O jovem senhor: Eu vou te 

dizer uma coisa, Emma. Se 

você sente vergonha de 

começou não trouxe mais 

ninguém. To vindo aqui 

com você agora.  

A madame: Não quero 

que você pense que eu to 

te exigindo alguma coisa, 

pedindo satisfações. É só 

que eu gostaria de deixar 

as coisas claras entre a 

gente.  

O playboy: Não, sem crise. 

Acho até bom que você 

pergunte mesmo pra que 

a gente tenha certeza do 

que tá rolando.   

A madame: Sim, mas eu 

não to te exigindo nada, 

tá? Você pode seguir com 

a sua vida normal se 

quiser.  

O playboy com a garrafa 

d’água na mão, balança a 

cabeça com descrença: 

Emma, você realmente 

não tá acreditando que eu 

to a fim de você, né?  

A madame serve-se de 

uma taça de vinho.  

O playboy: Emma, de 

verdade. Eu já te falei que 

o que a gente tem tá 
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hier zu sein – wenn ich 

Ihnen also gleichgültig bin 

– wenn Sie nicht fühlen, 

daß Sie für mich alle 

Seligkeit der Welt 

bedeuten – – so geh'n Sie 

lieber. – 

Die junge Frau: Ja, das 

werd' ich auch tun. 

Der junge Herr sie bei der 

Hand fassend:  

Wenn Sie aber ahnen, daß 

ich ohne Sie nicht leben 

kann, daß ein Kuß auf Ihre 

Hand für mich mehr 

bedeutet, als alle 

Zärtlichkeiten, die alle 

Frauen auf der ganzen 

Welt .... Emma, ich bin 

nicht wie die anderen 

jungen Leute, die den Hof 

machen können – ich bin 

vielleicht zu naiv .... ich .... 

Die junge Frau: Wenn Sie 

aber doch sind wie die 

anderen jungen Leute? 

Der junge Herr: Dann 

wären Sie heute nicht da – 

denn Sie sind nicht wie die 

anderen Frauen. 

estar aqui, se você não se 

importa comigo, se você 

não percebe que você 

significa toda a felicidade 

do mundo pra mim, então 

é melhor você ir.  

 

A jovem senhora: Sim, é o 

que eu vou fazer.  

O jovem senhor 

segurando sua mão: Mas 

se você suspeitar que eu 

não posso viver sem você, 

que um beijo em suas 

mãos significa mais pra 

mim do que todas as 

carícias de todas as 

mulheres do mundo ... 

Emma, eu não sou como 

os outros e ... talvez eu 

seja muito ingênuo... eu ...  

 

 

A jovem senhora: Mas e 

se você for como os 

outros?  

O jovem senhor: Então 

você não estaria aqui hoje, 

porque você não é como 

as outras mulheres. 

ficando sério pra mim. 

Mas se você acha que to 

de sacanagem com você, 

daí fica difícil, sabe... não 

sei o que falar pra te 

convencer, sério mesmo.  

 

A madame: Não precisa 

me convencer de nada.  

O playboy segurando sua 

mão: Talvez eu esteja 

sendo muito ingênuo de 

achar que uma mulher 

como você vai querer algo 

sério comigo, mas eu to 

sendo muito sincero e eu 

realmente não sou como 

os outros caras que ficam 

saindo com várias sem 

nada fixo com ninguém.  

 

 

 

A madame: Acho que só 

me sobra escolher 

acreditar ou não.   

O playboy: Se você não 

acreditasse você não tinha 

vindo aqui hoje. Porque 

você também é diferente.  
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Die junge Frau: Woher 

wissen Sie das? 

Der junge Herr hat sie 

zum Divan gezogen, sich 

nahe neben sie gesetzt: 

Ich habe viel über Sie 

nachgedacht. Ich weiß, Sie 

sind unglücklich. 

Die junge Frau erfreut: Ja. 

 

Der junge Herr: Das Leben 

ist so leer, so nichtig – und 

dann, – so kurz – so 

entsetzlich kurz! Es gibt 

nur ein Glück .... einen 

Menschen finden, von 

dem man geliebt wird – 

Die junge Frau hat eine 

kandierte Birne vom Tisch 

genommen, nimmt sie in 

den Mund. 

Der junge Herr: Mir die 

Hälfte! Sie reicht sie ihm 

mit den Lippen. 

Die junge Frau faßt die 

Hände des jungen Herrn, 

die sich zu verirren 

drohen: Was tun Sie denn, 

Alfred .... Ist das Ihr 

Versprechen. 

A jovem senhora: De 

onde você sabe disso?  

O jovem senhor depois de 

puxá-la para o divã e 

sentar-se ao lado dela: Eu 

pensei muito sobre você. 

Eu sei que você está 

infeliz.  

A jovem senhora 

satisfeita: Sim. 

O jovem senhor: A vida é 

tão vazia, tão fútil, e 

também tão curta, tão 

terrivelmente curta! Só há 

uma felicidade ... 

encontrar uma pessoa por 

quem se é amado.  

A jovem senhora tirou 

uma pera cristalizada da 

mesa e a colocou na boca.  

 

O jovem senhor: A 

metade é minha! Ela a 

oferece com os lábios.  

A jovem senhora 

agarrando as mãos bobas 

dele: O que você está 

fazendo Alfred ... você 

prometeu.  

 

A madame: Como assim?  

 

O playboy depois de puxá-

la para o sofá e sentar-se 

ao lado dela: Eu observei 

você e seu marido 

naquele dia da festa. Eu 

sei que você tá infeliz.  

A madame satisfeita: Sim. 

 

O playboy: A vida passa 

muito rápido pra não 

curtir! Acho que estar com 

quem a gente gosta e 

gosta da gente é uma das 

poucas coisas que valem a 

pena.  

A madame despejou o 

saquinho de pó branco na 

mesa, montou duas 

carreiras e aspirou uma.  

O playboy: A outra é 

minha! Ela oferece o 

canudo que usou.  

A madame despeja mais 

um pouco do conteúdo do 

pacote: Peraí, Henrique, 

vou arrumar.  
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Der junge Herr die Birne 

verschluckend, dann 

kühner: Das Leben ist so 

kurz. 

Die junge Frau schwach: 

Aber das ist ja kein 

Grund – 

Der junge 

Herr mechanisch: Oh ja. 

Die junge Frau schwächer: 

Schauen Sie Alfred, und 

Sie haben doch 

versprochen, brav .... Und 

es ist so hell .... 

Der junge Herr: Komm', 

komm', du einzige, einzige 

.... Er hebt sie vom Divan 

empor. 

Die junge Frau: Was 

machen Sie denn? 

Der junge Herr: Da d'rin 

ist es gar nicht hell. 

Die junge Frau: Ist denn 

da noch ein Zimmer? 

Der junge Herr zieht sie 

mit: Ein schönes .... und 

ganz dunkel. 

Die junge Frau: Bleiben 

wir doch lieber hier. 

Der junge Herr bereits mit 

ihr hinter der Portière, im 

O jovem senhor engole a 

pera e diz, mais ousado: A 

vida é tão curta.  

 

A jovem senhora fraca: 

Mas isso não é motivo ... 

 

O jovem senhor 

mecânico: É sim.  

A jovem senhora mais 

fraca: Olha Alfred, você 

prometeu se conter ... e 

está tão claro ... 

 

O jovem senhor: Vem, 

vem, só você, única ... Ele 

a levanta do divã.  

 

A jovem senhora: O que 

você está fazendo?  

O jovem senhor: Lá 

dentro não está tão claro.  

A jovem senhora: Tem 

mais um quarto?  

O jovem senhor puxa ela 

junto: Um quarto lindo ... 

e bem escuro.  

A jovem senhora: É 

melhor ficarmos aqui.  

O jovem senhor já com 

ela atrás da porta, no 

O playboy aspira tudo e 

diz, ousado: A vida é tão 

curta.  

 

A madame fraca: Mas isso 

não é motivo ... 

 

O playboy mecânico: É 

sim.  

A madame mais melosa: 

Henrique, não exagere 

igual da outra vez, vamos 

curtir... 

 

O playboy: Vem, então, 

vem, minha deusa, 

gostosa... Ele a levanta do 

sofá.  

A madame: Ai, seu louco, 

haha.   

O playboy: Vamos ali no 

quarto que é melhor.   

A madame: Deixa eu ver 

esse quarto então.   

O playboy puxa ela junto: 

Um quarto lindo ... e com 

uma cama dessas.   

A madame: Brega, mas 

confortável.  

O playboy já com ela atrás 

da porta, no quarto, 
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Schlafzimmer, nestelt ihr 

die Taille auf. 

Die junge Frau: Sie sind so 

.... oh Gott, was machen 

Sie aus mir! – Alfred! 

Der junge Herr: Ich bete 

dich an, Emma! 

Die junge Frau: So wart' 

doch, wart' doch 

wenigstens .... Schwach. 

Geh' .... ich ruf dich dann. 

Der junge Herr: Laß mir 

dich – laß dir mich er 

verspricht sich .... laß .... 

mich – dir – helfen. 

Die junge Frau: Du 

zerreißt mir ja alles. 

Der junge Herr: Du hast 

kein Mieder an? 

Die junge Frau: Ich trag' 

nie ein Mieder. Die Odilon 

trägt auch keines. Aber die 

Schuh' kannst du mir 

aufknöpfeln. 

Der junge Herr knöpfelt 

die Schuhe auf, küßt ihre 

Füße. 

Die junge Frau ist ins Bett 

geschlüpft: Oh mir ist kalt. 

Der junge Herr: Gleich 

wird's warm werden. 

quarto, abraça sua 

cintura.  

A jovem senhora: Você é 

tão ... Oh, Deus, o que 

você faz comigo! – Alfred!  

O jovem senhor: Eu te 

adoro, Emma!  

A jovem senhora: Então 

espere, espere pelo 

menos ... Fraca: Vai ... já 

te chamo.  

O jovem senhor: Me deixe 

– me deixe ele se 

atrapalha na fala ... deixe 

... eu te ajudar.  

A jovem senhora: Você 

está me rasgando inteira.  

O jovem senhor: Você não 

está de corpete?  

A jovem senhora: Eu 

nunca uso corpete. A 

Odilon também não. Mas 

você pode desabotoar 

meus sapatos.  

O jovem senhor 

desabotoa os sapatos, 

beija os pés dela.  

A jovem senhora cai na 

cama: Oh, estou com frio. 

O jovem senhor: Logo vai 

estar quente.  

abraça sua cintura.  

 

A madame: Nossa, 

Henrique ... o que você faz 

comigo...  

O playboy: Você é gostosa 

demais!  

A madame: Só me dá um 

tempinho, deixa só eu ... 

Fraca: Vai, espere lá ... já 

te chamo.  

O playboy: O que que é – 

o que ele se atrapalha na 

fala ... o que que foi ... por 

que....  

A madame: Você está 

rasgando a minha roupa.  

O playboy: Você tá sem 

sutiã?  

A madame: Sim, com essa 

blusa fica melhor sem. Vi a 

Marquezine usando assim. 

Me ajude a desabotoar 

atrás.  

O playboy desabotoa a 

blusa, beija as costas dela.  

 

A madame cai na cama: 

Oh, estou com frio. 

O playboy: Logo vai 

esquentar.  
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Die junge Frau leise 

lachend: Glaubst du? 

Der junge 

Herr unangenehm 

berührt, für sich: Das hätte 

sie nicht sagen sollen. 

Entkleidet sich im Dunkel. 

Die junge Frau zärtlich: 

Komm, komm, komm! 

Der junge Herr dadurch 

wieder in besserer 

Stimmung: Gleich – – 

Die junge Frau: Es riecht 

hier so nach Veilchen. 

Der junge Herr: Das bist 

du selbst .... Ja zu ihr du 

selbst. 

Die junge Frau: Alfred .... 

Alfred!!!! 

Der junge Herr: Emma ....  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Der junge Herr: Ich habe 

dich offenbar zu lieb .... ja 

.... ich bin wie von Sinnen. 

 

Die junge Frau ... 

Der junge Herr: Die 

ganzen Tage über bin ich 

schon wie verrückt. Ich 

hab es geahnt. 

A jovem senhora rindo 

baixinho: Você acha?  

O jovem senhor tocado de 

forma desconfortável, 

para si: Ela não devia ter 

dito isso. Tira sua roupa 

no escuro.  

A jovem senhora meiga: 

vem, vem, vem!  

O jovem senhor de bom 

humor novamente: Agora 

mesmo – – 

A jovem senhora: Tem um 

perfume de violetas aqui.  

O jovem senhor: É você 

mesma ... Sim, pra ela 

você mesma.  

A jovem senhora: Alfred 

... Alfred!!!! 

O jovem senhor: Emma ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O jovem senhor: Parece 

que te amo demais ... sim 

... estou totalmente fora 

de mim 

A jovem senhora: ...  

O jovem senhor: E fiquei o 

dia inteiro como um 

louco. Tinha que ter 

imaginado.  

A madame rindo baixinho: 

Será?  

O playboy tocado de 

forma desconfortável, 

para si: Por que ela foi 

falar isso? Tira suas 

próprias calças.  

A madame meiga: vem, 

vem, vem!  

O playboy de bom humor 

novamente: É pra já – – 

 

A madame: Você espirrou 

algum aromatizador aqui?   

O playboy: Não, deve ser 

você, seu perfume...  

 

A madame: Vem 

Henrique... !!! 

O playboy: Emma ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O playboy: Eu acho que 

eu devo ter cheirado 

muito...  

 

A madame: ...  

O playboy: Mas eu já tava 

ansioso o dia inteiro, que 

nem louco. Devia ter 

imaginado.   
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Die junge Frau: Mach' dir 

nichts draus. 

Der junge Herr: Oh gewiß 

nicht. Es ist ja geradezu 

selbstverständlich, wenn 

man .... 

Die junge Frau: Nicht .... 

nicht .... Du bist nervös. 

Beruhige dich nur .... 

Der junge Herr: Kennst du 

Stendhal? 

Die junge Frau: Stendhal? 

 

Der junge Herr: Die 

psychologie de l'amour. 

Die junge Frau: Nein, 

warum fragst du mich? 

 

Der junge Herr: Da kommt 

eine Geschichte drin vor, 

die sehr bezeichnend ist. 

 

Die junge Frau: Was ist 

das für eine Geschichte? 

Der junge Herr: Das ist 

eine ganze Gesellschaft 

von Kavallerieoffizieren 

zusammen – 

Die junge Frau: So. 

 

A jovem senhora: Não 

precisa ficar assim. 

O jovem senhor: Não fale 

isso. É óbvio que quando 

se está assim como 

estávamos e...  

A jovem senhora: Não ... 

não ... você está nervoso. 

Só se acalme ... 

O jovem senhor: Você 

conhece Stendhal? 

A jovem senhora: 

Stendhal? 

O jovem senhor: A 

psicologia do amor.  

A jovem senhora: Não, 

por que você tá 

perguntando? 

O jovem senhor: É que 

tem uma história que é 

muito reveladora.  

 

A jovem senhora: Que 

tipo de história?  

O jovem senhor: É toda 

uma companhia de oficiais 

de cavalaria reunidos.  

 

A jovem senhora: E 

então?  

A madame: Não precisa 

ficar assim, acontece.  

O playboy: Podia dormir 

sem essa. A gente aqui 

assim e eu deixo de 

cumprir... 

A madame: Não ... não ... 

você está nervoso. Só se 

acalme ... 

O playboy: Você conhece 

os livros do Sandrini? 

A madame: Sandrini? 

 

O playboy: Do canal Viver 

como um Alpha.  

A madame: Não, por que 

você tá me perguntando? 

 

O playboy: É que tem um 

livro dele que fala sobre o 

que acontece com os 

homens.  

A madame: Em que 

sentido?  

O playboy: Essa parada de 

ansiedade e tal... na 

relação, quando você tá 

envolvido...  

A madame: Mas e daí?  
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Der junge Herr: Und die 

erzählen von ihren 

Liebesabenteuern. Und 

jeder berichtet, daß ihm 

bei der Frau, die er am 

meisten, weißt du, am 

leidenschaftlichsten 

geliebt hat .... daß ihn die, 

daß er die – also kurz und 

gut, daß es jedem bei 

dieser Frau so gegangen 

ist, wie jetzt mir. 

Die junge Frau: Ja. 

Der junge Herr: Das ist 

sehr charakteristisch. 

Die junge Frau: Ja. 

Der junge Herr: Es ist noch 

nicht aus. Ein einziger 

behauptet .... es sei ihm in 

seinem ganzen Leben 

noch nicht passiert, aber, 

setzt Stendhal hinzu – das 

war ein berüchtigter 

Bramarbas. 

Die junge Frau: So. – 

Der junge Herr: Und doch 

verstimmt es einen, das ist 

das Dumme, so 

gleichgültig es eigentlich 

ist. 

 

O jovem senhor: Eles 

contam suas aventuras 

amorosas. E cada um 

deles relata que sentia 

pela mulher que mais 

amava, sabe, sentiam... de 

forma bem simples, 

aconteceu com eles 

exatamente o que 

aconteceu comigo agora 

 

 

A jovem senhora: Ah, é? 

O jovem senhor: Isso é 

muito característico. 

A jovem senhora: Sei.    

O jovem senhor: E ainda 

tem mais. Apenas um 

afirma ... que isso ainda 

não tinha acontecido em 

toda sua vida, mas, 

acrescenta Stendhal, esse 

tinha a fama de ser um 

Fanfarrão.  

A jovem senhora: Ah, sim.  

O jovem senhor: E mesmo 

assim ficamos 

perturbados, isso é a coisa 

mais estúpida, embora 

seja algo tão 

insignificante.  

O playboy: Então, ele fala 

que a pressão é muito 

forte, sabe... 

principalmente no mundo 

corporativo, lá na 

empresa do meu pai, 

muita pressão... a gente 

fica muito ansioso, e isso 

vai para os 

relacionamentos também, 

quando você tá 

apaixonado... 

A madame: Sei.   

O playboy: Isso é bem 

normal de acontecer. 

A madame: Sei.  

O playboy: E que 

normalmente quem fala 

que nunca aconteceu com 

ele é porque o cara tá 

querendo se achar, sabe, 

manter a fama de fodão e 

tal, mas que não existe 

isso de não acontecer. 

A madame: Ah, sim. –  

O playboy: Mas mesmo 

assim a gente não 

consegue levar na boa, 

mesmo sendo uma coisa 

tão normal de acontecer... 
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Die junge Frau: Freilich. 

Überhaupt weißt du .... du 

hast mir ja versprochen, 

brav zu sein. 

Der junge Herr: Geh', 

nicht lachen, das bessert 

die Sache nicht. 

Die junge Frau: Aber nein, 

ich lache ja nicht. Das von 

Stendhal ist wirklich 

interessant. Ich habe 

immer gedacht, daß nur 

bei älteren .... oder bei 

sehr .... weißt du, bei 

Leuten, die viel gelebt 

haben .... 

Der junge Herr: Was fällt 

dir ein. Das hat damit gar 

nichts zu tun. Ich habe 

übrigens die hübscheste 

Geschichte aus dem 

Stendhal ganz vergessen. 

Da ist einer von den 

Kavallerieoffizieren, der 

erzählt sogar, daß er drei 

Nächte oder gar sechs .... 

ich weiß nicht mehr, mit 

der Frau zusammen war, 

die er durch Wochen 

hindurch verlangt hat – 

desirée – verstehst du – 

A jovem senhora: Claro. 

Aliás, lembra ... você tinha 

me prometido mesmo que 

iria se comportar.  

O jovem senhor: Ah vá, 

não ria, isso não vai 

melhorar as coisas.  

A jovem senhora: Mas eu 

não estou rindo. Isso do 

Stendhal é realmente 

interessante. Eu sempre 

achei que só com velhos ... 

ou com aqueles ... você 

sabe, com pessoas que 

viveram muito ... 

 

O jovem senhor: Cada 

ideia. Isso não tem nada a 

ver. Aliás, eu não contei a 

história mais bonita de 

Stendhal. Tem um oficial 

da cavalaria que chega a 

dizer que esteve três ou 

seis noites ... não sei mais, 

com a mulher que ele 

desejou durante 

semanas– desirée – sabe – 

e eles não fizeram nada 

nessas noites além de 

chorar de felicidade ... 

ambos ... 

A madame: Claro que sim. 

E assim você até me ajuda 

a me manter fiel ao meu 

marido.  

O playboy: Isso, pode tirar 

com a minha cara, mas 

não ajuda em nada.  

A madame: Mas eu não to 

te tirando. Isso aí do Viver 

como um Alpha é bem 

interessante. Eu achava 

que só com os mais velhos 

acontecia, ou com uns 

caras que já estão meio 

cansados, sabe...  

 

O playboy: Cada ideia. 

Isso não tem nada a ver. 

Se você ler os livros você 

vai ver lá as histórias que 

os caras contam. E tem 

umas piras também de 

você ficar meio que num 

retiro de 

autoconhecimento com a 

sua namorada, mas não 

fazer nada, só ficar lá 

fazendo essas paradas de 

meditação e energia e tal, 

exercício pro corpo e pra 
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und die haben alle diese 

Nächte hindurch nichts 

getan als vor Glück 

geweint .... beide .... 

Die junge Frau: Beide? 

Der junge Herr: Ja. 

Wundert dich das? Ich 

find' das so begreiflich – 

gerade wenn man sich 

liebt. 

 

Die junge Frau: Aber es 

gibt gewiß viele, die nicht 

weinen. 

Der junge Herr nervös: 

Gewiß .... das ist ja auch 

ein exceptioneller Fall. 

Die junge Frau: Ah – ich 

dachte, Stendhal sagte, 

alle Kavallerieoffiziere 

weinen bei dieser 

Gelegenheit. 

Der junge Herr: Siehst du, 

jetzt machst du dich doch 

lustig. 

Die junge Frau: Aber was 

fällt dir ein! Sei doch nicht 

kindisch, Alfred! 

 

Der junge Herr: Es macht 

nun einmal nervös ... 

 

 

 

 

A jovem senhora: Ambos? 

O jovem senhor: Sim. 

Parece estranho para 

você? Eu acho muito 

compreensível – 

principalmente quando se 

ama.  

A jovem senhora: Mas, 

com certeza tem muitos 

que não choram.  

O jovem senhor nervoso: 

Certamente ... essa foi 

uma exceção mesmo.  

A jovem senhora: Ah – eu 

pensei que o Stendhal 

tivesse dito que todos os 

oficiais de cavalaria 

choram nessas horas.  

O jovem senhor: Tá 

vendo, agora você está 

zombando mesmo.  

A jovem senhora: Mas por 

que você tá pensando 

isso? Não seja infantil, 

Alfred!  

O jovem senhor: Só fico 

nervoso ... tenho a 

mente, sabe... expandir 

seu poder pessoal...  

 

 

A madame: Ah, é? 

O playboy: Sim.  

Você tá achando 

estranho? Eu acho bem 

massa, principalmente se 

é com uma mina que você 

tá curtindo mesmo.  

A madame: Mas isso não 

é uma regra para bons 

relacionamentos, ou é?  

O playboy nervoso: Claro 

que não... foi só um 

exemplo que ele deu.  

A madame: Ah, tá, eu 

achei que a gente tivesse 

que ir pra um retiro no 

mato pra poder se 

conectar e tal.  

O playboy: É, você vai 

ficar me tirando mesmo, 

gostou da brincadeira.  

A madame: Mas é você 

que tá insistindo nisso! 

Não seja infantil, 

Henrique!  

O playboy: Eu só to 

nervoso... acho que você 



131 
 

 
 

Dabei habe ich die 

Empfindung, daß du 

ununterbrochen daran 

denkst. Das geniert mich 

erst recht. 

Die junge Frau: Ich denke 

absolut nicht daran. 

 

Der junge Herr: Oh ja. 

Wenn ich nur überzeugt 

wäre, daß du mich liebst. 

 

Die junge Frau: Verlangst 

du noch mehr Beweise? 

Der junge Herr: Siehst du 

... immer machst du dich 

lustig. 

Die junge Frau: Wieso 

denn? Komm', gib mir 

dein süßes Kopferl. 

Der junge Herr: Ach, das 

tut wohl. 

Die junge Frau: Hast du 

mich lieb? 

Der junge Herr: Oh, ich 

bin ja so glücklich. 

Die junge Frau: Aber du 

brauchst nicht auch noch 

zu weinen. 

Der junge Herr sich von ihr 

entfernend, höchst 

sensação de que você 

pensa nisso o tempo todo. 

Isso me envergonha ainda 

mais.  

 

A jovem senhora: Eu não 

penso nisso de jeito 

nenhum.  

O jovem senhor: Oh, sim. 

Se ao menos eu estivesse 

convencido de que você 

me ama.  

A jovem senhora: Você 

quer mais provas?  

O jovem senhor: Olha lá ... 

continua fazendo 

gracinha.  

A jovem senhora: Por 

quê? Vem, deita a 

cabecinha aqui. 

O jovem senhor: Ah, tudo 

bem.  

A jovem senhora: Você 

me ama? 

O jovem senhor: Oh, eu to 

tão feliz.  

A jovem senhora: Mas 

você também não precisa 

chorar.  

O jovem senhor 

afastando-se dela, muito 

nunca mais esquecer disso 

e vai ficar falando por aí...  

 

 

 

A madame: Óbvio que 

não. Como que eu vou sair 

falando por aí?   

O playboy: Oh, não... pras 

suas amigas, sua irmã... 

Como que eu vou ter 

certeza?  

A madame: Você quer 

mais prova que isso?  

O playboy: Olha aí ... você 

não vai parar nunca mais.  

 

A madame: O que que eu 

falei? Vem, deita a cabeça 

aqui no meu colo.  

O playboy: Ok...  

 

A madame: Você tá 

curtindo mesmo?  

O playboy: Sim! Eu to 

muito feliz com a gente.  

A madame: Tá, só não vai 

querer fazer retiro 

espiritual de casal.  

O playboy afastando-se 

dela, muito irritado: De 
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irritiert: Wieder, wieder. 

Ich hab dich ja so 

gebeten .... 

Die junge Frau: Wenn ich 

dir sage, daß du nicht 

weinen sollst ... 

Der junge Herr: Du hast 

gesagt: Auch noch zu 

weinen. 

Die junge Frau: Du bist 

nervös, mein Schatz. 

 

Der junge Herr: Das weiß 

ich. 

Die junge Frau: Aber du 

sollst es nicht sein. Es ist 

mir sogar lieb, daß es .... 

daß wir sozusagen als gute 

Kameraden... 

Der junge Herr: Schon 

wieder fangst du an. 

Die junge Frau: Erinnerst 

du dich denn nicht! Das 

war eines unserer ersten 

Gespräche. Gute 

Kameraden haben wir sein 

wollen; nichts weiter. Oh, 

das war schön ... das war 

bei meiner Schwester, im 

Jänner auf dem großen 

Ball, während der 

irritado: De novo, de novo. 

Eu já te pedi ... 

 

A jovem senhora: Quando 

eu te digo que você não 

deve chorar...  

O jovem senhor: Você 

disse: Também não 

precisa chorar. 

A jovem senhora: Você 

está nervoso, meu 

querido.  

O jovem senhor: Isso eu 

sei.  

A jovem senhora: Mas 

não devia. Eu até gosto 

disso que ... sejamos tipo 

bons amigos ... 

 

O jovem senhor: Você 

começa de novo.  

A jovem senhora: Você 

não se lembra! Essa foi 

uma de nossas primeiras 

conversas. Nós queríamos 

ser bons amigos, nada 

mais. Oh, foi bonito ... isso 

foi na minha irmã, em 

janeiro, no grande baile, 

durante a valsa ... Pelo 

amor de Deus, eu já devia 

novo? Sério, já tá 

enchendo o saco.  

 

A madame: Só to dizendo 

que não gostaria de ir pra 

um retiro...   

O playboy: Como se eu 

fosse sugerir de a gente 

fazer isso.  

A madame: Você está 

nervoso, meu bem.  

 

O playboy: Ah, sério?  

 

A madame: Mas pra quê? 

Eu até gosto disso como 

eu disse... que a gente só 

fique assim como bons 

amigos, conversando.  

O playboy: Você tá 

impossível.  

A madame: Mas você não 

lembra que foi bem isso 

que a gente conversou da 

primeira vez? Que a gente 

seria só bons amigos, nada 

perigoso, até pra manter 

nossas vidas intactas, 

continuar frequentando 

os mesmos lugares... 

Nossa, já é tudo isso? Eu 
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Quadrille .... Um 

Gotteswillen, ich sollte ja 

längst fort sein .... meine 

Schwester erwartet mich 

ja – was werd' ich ihr denn 

sagen ....... Adieu, Alfred – 

Der junge Herr: Emma –! 

so willst du mich 

verlassen! 

Die junge Frau: Ja – so! – 

 

Der junge Herr: Noch fünf 

Minuten .... 

Die junge Frau: Gut. Noch 

fünf Minuten. Aber du 

mußt mir versprechen .... 

dich nicht zu rühren? ... 

Ja?... Ich will dir noch 

einen Kuß zum Abschied 

geben ..... Pst .... ruhig .... 

nicht rühren, hab ich 

gesagt, sonst steh ich 

gleich auf, du mein süßer 

... süßer ... 

Der junge Herr: Emma .... 

meine ange.... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Die junge Frau: Mein 

Alfred – 

Der junge Herr: Ah, bei dir 

ist der Himmel. 

ter ido embora ... minha 

irmã está me esperando – 

o que eu vou dizer pra ela 

... Adieu, Alfred –  

 

 

O jovem senhor: Emma –! 

Então você quer me 

deixar? 

A jovem senhora: Então, 

sim!  

O jovem senhor: Mais 

cinco minutos ... 

A jovem senhora: Tá bom. 

Mais cinco minutos. Mas 

você me promete que ... 

não vai se mexer? .... Sim? 

...  Quero te dar um beijo 

de despedida ... Psiu ... 

quieto ... não se mexa, eu 

disse, senão vou me 

levantar agora, meu amor 

... querido ...  

 

O jovem senhor: Emma ... 

minha querida ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A jovem senhora: Meu 

Alfred!  

O jovem senhor: Ah, com 

você é o paraíso. 

tinha que ter saído já, 

combinei mesmo de fazer 

umas compras com a 

minha irmã depois que 

saísse daqui. Vou indo... 

tchau, Henrique –  

O playboy: Ah, não,  

Emma –! Você não vai sair 

assim... 

A madame: Já to indo!  

 

O playboy: Mais cinco 

minutos ... 

A madame: Mas eu tenho 

que ir mesmo, a gente 

combinou... antes que 

você comece a dar ideia 

de ir pra retiro de 

abstinência para o 

autoconhecimento... só 

um beijo de despedida... 

não, é só despedida... 

Henrique, ai Henrique...   

 

O playboy: Emma ... sua 

gostosa ... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A madame: Seu lindo!  

 

O playboy: Ah, recuperei 

minha honra.  
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Die junge Frau: Aber jetzt 

muß ich wirklich fort. 

 

Der junge Herr: Ach, laß 

deine Schwester warten. 

 

Die junge Frau: Nach Haus 

muß ich. Für meine 

Schwester ist's längst zu 

spät. Wie viel Uhr ist es 

denn eigentlich? 

Der junge Herr: Ja, wie 

soll ich das eruieren? 

Die junge Frau: Du musst 

eben auf die Uhr sehen. 

Der junge Herr: Meine 

Uhr ist in meinem Gilet. 

 

Die junge Frau: So hol' sie. 

 

Der junge Herr steht mit 

einem mächtigen Ruck 

auf: Acht. 

Die junge Frau erhebt sich 

rasch: Um Gotteswillen .... 

Rasch, Alfred, gib mir 

meine Strümpfe. Was soll 

ich denn nur sagen? Zu 

Hause wird man sicher 

schon auf mich warten ... 

acht Uhr .... 

A jovem senhora: Mas 

agora eu preciso ir 

mesmo.  

O jovem senhor: Afe, 

deixe que sua irmã 

espere.  

A jovem senhora: Eu 

tenho que ir pra casa. É 

muito tarde pra minha 

irmã. Que horas são 

mesmo?  

O jovem senhor: E como 

eu vou saber?  

A jovem senhora: É só 

olhar o relógio.  

O jovem senhor: Meu 

relógio está na minha 

jaqueta.  

A jovem senhora: Então 

pegue.  

O jovem senhor levanta-

se com muito esforço: 

Oito.  

A jovem senhora levanta-

se rapidamente: Pelo 

amor de Deus ... Rápido, 

Alfred, me dê minhas 

meias. O que que eu vou 

falar? Já devem estar 

esperando por mim em 

casa ... oito horas ... 

A madame: Mas agora eu 

preciso ir mesmo.  

 

O playboy: Afe, manda 

uma mensagem pra sua 

irmã.   

A madame: Não, a gente 

tinha combinado, e se eu 

não encontrar com ela 

hoje, meu álibi fica mais 

fraco. Que horas são?  

O playboy: Nem sei, meu 

celular não tá aqui.  

A madame: Não sei onde 

deixei o meu também.  

O playboy: O meu tá no 

bolso da minha jaqueta.   

 

A madame: Olha pra mim.  

 

O playboy levanta-se com 

muito esforço: Oito.  

 

A madame levanta-se 

rapidamente: Nossa, já tá 

no começo da 

inauguração! Rápido, me 

ajude com os botões aqui. 

As melhores peças são as 

primeiras a sair, minha 

irmã vai ficar puta...  
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Der junge Herr: Wann seh' 

ich dich denn wieder? 

 

Die junge Frau: Nie. 

Der junge Herr: Emma! 

Hast du mich denn nicht 

mehr lieb? 

Die junge Frau: Eben 

darum. Gib mir meine 

Schuhe. 

Der junge Herr: Niemals 

wieder? Hier sind die 

Schuhe. 

Die junge Frau: In meinem 

Sack ist ein Schuhknöpfler. 

Ich bitt' dich, rasch .... 

 

Der junge Herr: Hier ist 

der Knöpfler. 

Die junge Frau: Alfred, das 

kann uns beide den Hals 

kosten. 

Der junge Herr höchst 

unangenehm berührt: 

Wieso? 

Die junge Frau: Ja, was 

soll ich denn sagen, wenn 

er mich fragt: Woher 

kommst du? 

Der junge Herr: Von der 

Schwester. 

O jovem senhor: Quando 

que eu vou te ver de 

novo? 

A jovem senhora: Nunca.  

O jovem senhor: Emma! 

Você não me ama mais?  

 

A jovem senhora: Isso 

mesmo. Me passe os 

sapatos.  

O jovem senhor: Nunca 

mais? Aqui os sapatos.  

 

A jovem senhora: Tem um 

abotoador de sapatos na 

minha bolsa. Me passe, 

por favor, rápido ... 

O jovem senhor: Aqui 

está. 

A jovem senhora: Alfred, 

isso pode ser uma ameaça 

para nós dois.  

O jovem senhor muito 

desconfortável: Como?  

 

A jovem senhora: Sim, o 

que eu vou dizer quando 

ele me perguntar: De 

onde você tá vindo? 

O jovem senhor: Da sua 

irmã.  

O playboy: Quando que a 

gente vai se ver de novo? 

 

A madame: Não sei.   

O playboy: Quer combinar 

em outro lugar?  

 

A madame: Depois a 

gente vê. Me alcance o 

sapato.  

O playboy: Posso ver 

outro lugar mais longe. 

Aqui o sapato.  

A madame: Nossa, você 

viu meu celular? Deve ter 

caído da bolsa, não to 

achando ... 

O playboy: Aqui. 

 

A madame: Henrique, a 

gente só não pode dar 

bandeira e nem bobear.  

O playboy meio 

desconfortável: Não tem 

como alguém descobrir. 

A madame: Até que 

alguém descubra. Eu 

preciso sempre ter um 

álibi de onde eu estava. 

O playboy: Na sua irmã.  
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Die junge Frau: Ja, wenn 

ich lügen könnte. 

 

Der junge Herr: Na, du 

mußt es eben tun. 

 

Die junge Frau: Alles für 

so einen Menschen. Ach, 

komm her .... laß dich 

noch einmal küssen. Sie 

umarmt ihn. – Und jetzt – 

– laß mich allein, geh' ins 

andere Zimmer. Ich kann 

mich nicht anziehen, wenn 

du dabei bist. 

Der junge Herr geht in den 

Salon, wo er sich 

ankleidet. Er ißt etwas von 

der Bäckerei, trinkt ein 

Glas Cognac. 

Die junge Frau ruft nach 

einer Weile: Alfred! 

 

Der junge Herr: Mein 

Schatz. 

Die junge Frau: Es ist doch 

besser, daß wir nicht 

geweint haben. 

Der junge Herr nicht ohne 

Stolz lächelnd: Wie kann 

man so frivol reden? – 

A jovem senhora: Sim, 

como se eu pudesse 

mentir.  

O jovem senhor: Ah, é só 

falar.  

 

A jovem senhora: Tudo 

por sua causa. Ah, vem 

aqui ... deixe eu te beijar 

mais uma vez. Ela o 

abraça. – E agora – me 

deixe, vá para a outra sala. 

Eu não consigo me vestir 

com você perto.  

 

O jovem senhor vai para a 

sala, onde se veste. Ele 

come alguns petiscos, 

bebe um copo de cognac.  

 

A jovem senhora chama 

depois de um tempo: 

Alfred!  

O jovem senhor: Minha 

querida. 

A jovem senhora: Foi 

melhor que a gente não 

tenha chorado.   

O jovem senhor sorrindo 

não sem orgulho: Como 

você pode falar com tanta 

A madame: Tá, mas eu 

não posso usar sempre 

isso.  

O playboy: Se precisar a 

gente pensa em outra 

coisa.  

A madame: Não é se 

precisar, tem que estar 

tudo certo no momento 

em que eu sair de casa pra 

caso alguém me 

surpreenda como hoje. 

Vou retocar a maquiagem, 

só um minuto.  

 

O playboy vai para a sala, 

onde se veste. Ele come 

alguns petiscos, bebe uma 

taça de vinho.  

 

A madame chama depois 

de um tempo: Henrique!  

 

O playboy: O que foi? 

 

A madame: Prefiro nossos 

encontros sem a parte do 

autoconhecimento.  

O playboy sorrindo não 

sem orgulho: Vou procurar 

deixar essa parte de fora  
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Die junge Frau: Wie wird 

das jetzt nur sein – wenn 

wir uns zufällig wieder 

einmal in Gesellschaft 

begegnen? 

Der junge Herr: Zufällig – 

einmal .... Du bist ja 

morgen sicher auch bei 

Lobheimers? 

Die junge Frau: Ja. Du 

auch? 

Der junge Herr: Freilich. 

Darf ich dich um den 

Kotillion bitten? 

Die junge Frau: Oh, ich 

werde nicht hinkommen. 

Was glaubst du denn? – 

Ich würde ja ... sie tritt 

völlig angekleidet in den 

Salon, nimmt eine 

Chokoladebäckerei in die 

Erde sinken. 

Der junge Herr: Also 

morgen bei Lobheimer, 

das ist schön. 

Die junge Frau: Nein, nein 

.... ich sage ab; bestimmt – 

 

Der junge Herr: Also 

übermorgen .... hier. 

frivolidade?  

A jovem senhora: Como 

que vai ser agora – se 

acontecer de nos 

encontrarmos por acaso 

novamente? 

O jovem senhor: Por 

acaso – se ... com certeza 

você vai estar amanhã nos 

Lobheimers? 

A jovem senhora: Vou. 

Você também? 

O jovem senhor: Claro. 

Posso te chamar pra 

dançar? 

A jovem senhora: Oh, eu 

não vou. O que você 

acha? – Eu iria mesmo ... 

ela entra na sala 

totalmente vestida, pega 

um doce de chocolate ficar 

sem saber o que fazer.   

 

O jovem senhor: Então 

amanhã nos Lobheimers, 

estamos combinados.  

A jovem senhora: Não, 

não ... eu vou desistir, 

mesmo –  

O jovem senhor: Então 

depois de amanhã ... aqui.  

da próxima vez.  

A madame: Talvez fosse 

melhor a gente não 

conversar mais em 

público, caso a gente se 

encontre por acaso.  

O playboy: Caso... você 

não vai amanhã na festa 

dos Alcântara?  

 

A madame: Vou. Você 

vai? 

O playboy: Certeza. Será 

que não é melhor ficar de 

boa, sem combinar nada?  

A madame: Não, eu acho 

que tem que estar tudo 

muito combinado ... ela 

entra na sala totalmente 

arrumada, pega um doce 

de chocolate pra não dar 

chance pro azar.  

 

O playboy: Então amanhã 

a gente podia dar um rolê 

no jardim deles.  

A madame: Não, se você 

começar com isso eu nem 

vou –  

O playboy: Então depois 

de amanhã aqui de novo.   
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Die junge Frau: Was fällt 

dir ein? 

Der junge Herr: Um 

sechs .... 

Die junge Frau: Hier an 

der Ecke stehen Wagen, 

nicht wahr? – 

Der junge Herr: Ja, so viel 

du willst. Also 

übermorgen hier um 

sechs. So sag' doch ja, 

mein geliebter Schatz. 

Die junge Frau: ... Das 

besprechen wir morgen 

beim Kotillion. 

Der junge Herr umarmt 

sie: Mein Engel. 

 

Die junge Frau: Nicht 

wieder meine Frisur 

ruinieren. 

Der junge Herr: Also 

morgen bei Lobheimers 

und übermorgen in 

meinen Armen. 

Die junge Frau: Leb 

wohl .... 

Der junge Herr plötzlich 

wieder besorgt: Und was 

wirst du – ihm heut 

sagen? – 

A jovem senhora: O que 

que você tá pensando? 

O jovem senhor: Às seis ... 

 

A jovem senhora: Tem 

taxis aqui na esquina, não 

tem?  

O jovem senhor: Sim, 

quantos você quiser. 

Então depois de amanhã 

aqui às seis. Só diz sim, 

minha querida. 

A jovem senhora: ... Isso a 

gente combina amanhã 

durante o baile.  

O jovem senhor 

abraçando-a: Minha 

querida. 

A jovem senhora: Não 

estrague meu cabelo de 

novo.  

O jovem senhor: Então 

amanhã nos Lobheimers e 

depois de amanhã nos 

meus braços.  

A jovem senhora: Adeus... 

 

O jovem senhor de 

repente preocupado: E o 

que você vai – dizer pra 

ele hoje? 

A madame: Nossa, isso é 

dar muita bandeira.  

O playboy: Pode ser?  

 

A madame: Você chama 

um uber pra mim?  

 

O playboy: Até dois. Se 

não for aqui eu te mando 

o novo endereço então.  

 

 

A madame: ... Tá bom, 

amanhã a gente vê isso se 

der.  

O playboy abraçando-a: 

Sua linda.  

 

A madame: Cuidado 

minha maquiagem, vai 

borrar.   

O playboy: Se eu achar 

um esconderijo na casa 

amanhã pra gente, te 

mando uma mensagem.  

A madame: Tchau ... 

 

O playboy: O uber 

chegou. Vou avisar que 

você tá descendo.   
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Die junge Frau: Frag' nicht 

.... frag' nicht .... es ist zu 

schrecklich. – Warum hab' 

ich dich so lieb! – Adieu. – 

Wenn ich wieder 

Menschen auf der Stiege 

begegne, trifft mich der 

Schlag. – Pah! – 

Der junge Herr küßt ihr 

noch einmal die Hand. 

Die junge Frau geht. 

Der junge Herr bleibt 

allein zurück. Dann setzt 

er sich auf den Divan. Er 

lächelt vor sich hin und 

sagt zu sich selbst: Also 

jetzt hab' ich ein 

Verhältnis mit einer 

anständigen Frau. 

 

 

A jovem senhora: Não 

pergunte ... não pergunte 

... é horrível demais. – Por 

que é que eu te amo 

tanto! – Adieu. – Se eu 

encontrar alguém na 

escada de novo, vou ter 

um infarto. – Pah! –  

O jovem senhor beija a 

mão dela novamente.  

A jovem senhora sai. 

O jovem senhor fica 

sozinho. Então, senta-se 

no divã. Ele ri sozinho e diz 

para si mesmo: Então 

agora estou tendo um 

caso com uma mulher 

decente.  

A madame: Obrigada ... 

vou ficar com saudades – 

Tomara que eu não 

encontre gente me 

encarando aqui na escada 

de novo, vou ter um troço. 

– Pah! –  

 

O playboy a beija 

novamente. 

A madame sai. 

O playboy fica sozinho. 

Então, senta-se no sofá. 

Ele olha-se no espelho, ri 

sozinho e diz para si 

mesmo: To pegando uma 

casada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação teve por objetivo apresentar uma proposta de tradução 

pensada para o palco brasileiro do texto Reigen, do escritor austríaco Arthur 

Schnitzler, que apesar de sua extensa produção dramática, não conta até a finalização 

deste trabalho com nenhuma publicação brasileira de suas peças, embora já seja 

conhecido no Brasil pelas suas novelas e contos. Nesse sentido, este trabalho 

também é uma tentativa de preencher essa lacuna trazendo ao público brasileiro a 

sua obra dramática mais emblemática.  

Primeiramente, apresentei um panorama do contexto social e político no qual a 

peça foi concebida e também no qual o autor estava imerso, o período conhecido 

como Viena fin-de-siècle. Desse período, baseada em duas principais obras, quais 

foram, Viena fin-de-siècle, de Carl Schorske, e The Age of Insight, de Eric Kandel, 

abracei a concepção da crise instaurada no período e da qual estes e outros autores 

tratam, e a compreendi como justificativa para a tradução da peça hoje, uma vez que 

essa crise e as transformações sociais iniciadas na virada do século XX, influenciam 

ainda hoje nossas crenças e comportamentos. Nesse cenário, tentei esboçar uma 

biografia do autor e demonstrar como suas obras se inserem no contexto do drama 

moderno.  

Num segundo momento, após deparar-me repetidas vezes com discussões 

teóricas acerca do papel central do texto no teatro e também da importância de se 

traduzir o que não está escrito no texto dramático, fiz um breve percurso pela história 

do texto no teatro guiada pelo capítulo A questão do Texto, do livro A linguagem da 

encenação teatral, de Jean-Jacques Roubine, na tentativa de desmistificar o texto 

como parte fundamental do teatro e demarcar o espaço da arte dramática e do texto 

teatral como artes autônomas.  

No mesmo capítulo apresentei a base teórica que guiou este trabalho, a saber, 

a linha funcionalista de tradução, baseada nas obras das autoras que a aplicam à 

tradução de texto teatral, quais sejam, Fabienne Hörmanseder, Sirkku Aaltonen, e 

Ruth Bohunovsky. Em seguida, contextualizei os personagens de Reigen em seu 

lugar social, passei pela concepção teórica de Hörmanseder acerca da tradução de 

dialeto, uma vez que Reigen é uma peça inserida em contexto de fala dialetal, e, por 

fim, apresentei minha proposta para a tradução desses personagens-tipo na Ciranda.  
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As dificuldades de tradução que encontrei ao longo do trabalho e as reflexões 

desenvolvidas ao longo do caminho me levaram a concluir que o ideal seria produzir 

não uma, mas duas propostas de tradução, uma com o objetivo de servir como 

documento, e outra com o objetivo de servir como ferramenta, pensada para o palco. 

Uma vez que a proposta inicial era apresentar o texto na íntegra, essa mudança no 

percurso me levou a uma reelaboração do trabalho já realizado, decisão que resultou 

na necessidade de abrir mão de uma tradução do texto integral dentro do prazo 

estipulado para a redação desta dissertação de mestrado. Por esse motivo, apresento 

apenas as quatro primeiras cenas da peça, que conta ao todo com dez cenas.  

O conceito da crise do eu, embasado na ideia do esfacelamento de uma 

concepção de sociedade, e que trago aqui como proposta de reflexão para entender 

os personagens-tipo com os quais Schnitzler trabalha, considero um conceito chave 

também para compreender o período de Viena fin-de-siècle e toda a produção artística 

e científica que teve lugar nesse momento, uma vez que muitas obras do período, 

como as pinturas de Gustav Klimt, refletem o surgimento de uma nova concepção de 

sujeito, a qual Sigmund Freud veio a teorizar. Esse conceito, pela sua complexidade, 

devido ao tempo limitado disponível para uma dissertação, só pôde ser 

superficialmente abordado neste trabalho cujo tema principal é outro. Mas sua 

aplicação para compreender a produção artística e literária tanto nesse período 

quanto em seus desdobramentos é algo que acredito merecer futuras pesquisas e 

reflexões.   

Por fim, afirmo que este é um trabalho em curso. O objetivo inicial de traduzir a 

peça na íntegra, agora em duas versões, será levado adiante com a proposta de 

disponibilizá-lo ao público brasileiro. Além disso, a extensa obra dramática de 

Schnitzler, pela sua atualidade, merece maiores estudos e desdobramentos. 
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