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“O que me importa não é defender minha tradução,  

mas aproximá-la da perfeição”. 

Schlegel 



 

 

RESUMO 

 

 O presente trabalho consiste em um estudo introdutório e uma tradução do musical A 

funny thing happened on the way to the forum de Burt Shevelove, Larry Gelbart e Stephen 

Sondheim. O estudo divide-se em quatro partes: a apresentação da obra, o modo de 

composição do enredo e dos personagens, as teorias tradutórias que embasaram a tradução 

proposta e a tradução propriamente dita. Em relação ao primeiro capítulo, são consideradas 

informações sobre a peça, o enredo, as origens do teatro latino e suas principais 

características. O segundo capítulo propõe relacionar as comédias de Plauto com o enredo, as 

situações e os personagens do musical. O terceiro capítulo concerne às teorias de tradução que 

embasaram a tradução proposta, bem como alguns problemas decorrentes do ato tradutório e 

suas respectivas soluções. O quarto capítulo é composto pela tradução proposta, enquanto o 

último capítulo destina-se às considerações finais.   

 

Palavras-chave: Comédia latina; Plauto; Teatro contemporâneo; Tradução; Poética do 

traduzir. 

 

ABSTRACT 

 

 This monograph consists of an introductory study and translation of the musical A 

funny thing happened on the way to the forum, by Burt Shevelove, Larry Gelbart and Stephen 

Sondheim. The study is divided in four sections: presentation of the work, plot and characters 

composition, translation theories and the suggested translation. In the first chapter, there is 

information about the play, plot, origins of Latin theater and its main features. The second 

chapter presents the relation between Plautus’ comedies and the musical plot, situations and 

characters. The third chapter relates to translation theories which laid the foundations of the 

suggested translation, as well as some translation problems and their solutions. The fourth 

chapter consists of the present translation, while the last chapter is assigned to final 

considerations.  

 

Key-words: Roman comedy; Plautus; Contemporary theater; Translation; Poetics of 

translation.        
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação da obra 

 

Algo engraçado aconteceu no caminho para o fórum (A funny thing happened 

on the way to the forum) é um musical da Broadway criado por Burt Shevelove e Larry 

Gelbart, autores do libreto, e Stephen Sondheim, responsável pelas canções. A peça 

estreou na Broadway em 1962, mas não obteve grande sucesso até a troca do número de 

abertura, em que Love is in the air (“O amor está no ar”) foi substituída por Comedy 

tonight (“Comédia pra já”). O sucesso pode ser confirmado pelas indicações e 

premiações então recebidas; em 1963 venceu diversos Tony Awards
1
 como melhor 

musical, melhor autor de libreto de musical, melhor ator de musical (Zero Mostel), 

melhor ator destaque em musical (Jack Gilford foi indicado, e David Burns venceu), 

melhor atriz destaque em musical (Ruth Kobart foi indicada), melhor direção de musical 

(George Abbott) e melhor produtor de musical (Harold Prince). A grande popularidade 

da obra é reafirmada pelas muitas reapresentações realizadas, como pela West End em 

1963, 1986 e 2004 e pela própria Broadway em 1972 e 1996. O musical continua sendo 

encenado atualmente – em 2009 houve apresentações em Hong Kong e no Stratford 

Shakespeare Festival
2
; no fim de 2010 e início de 2011 já estão previstas encenações 

em Toronto, Canadá.  

Em 1966 foi lançado um filme baseado no musical que contou com a atuação de 

Zero Mostel (Pseudolus) e Jack Gilford (Hysterium), os mesmos atores da peça original 

da Broadway. E quase trinta anos após a primeira apresentação, em 1991, a editora 

Applause finalmente lançou o libreto do musical, de onde foi tirado o texto a ser 

traduzido nesta monografia. 

 De acordo com Larry Gelbart, o objetivo de criar uma comédia musical baseada 

nas peças de Plauto, comediógrafo romano do século III a.C., foi provar que seus 

recursos estilísticos (como personagens unidimensionais e enredo emaranhado) ainda 

poderiam funcionar perfeitamente no mundo contemporâneo. Para conseguir recriar 

                                                           
1
 Tony Awards (Antoinette Perry Awards for excellence in theatre) é o prêmio mais importante na cena 

teatral norte-americana. Equivale ao Oscar para o cinema, ao Grammy para a música e ao Emmy para a 

televisão. É entregue anualmente pela American Theatre Wing em Nova York.  
2
 Antigamente conhecido como Stratford Festival of Canada, é um festival de teatro que ocorre 

anualmente na cidade de Stratford. Reúne apresentações que vão desde a tragédia grega até peças 

contemporâneas.  
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esse clima cômico em uma nova peça musical, foram utilizados tipos de personagens e 

situações da Comédia Nova, principalmente das peças plautinas Pseudolus, Curculio, 

Miles Gloriosus e Mostellaria, que em português são traduzidas respectivamente por 

Psêudolo, Curcúlio, O soldado fanfarrão e A comédia do fantasma. 

 Em relação ao título, os autores desejaram sugerir que a obra fosse uma comédia 

sem necessariamente fazer uso da palavra. Para tanto, a expressão a funny thing 

happened on the way to foi escolhida, uma vez que é o início de uma expressão-chave 

cristalizada por cômicos do vaudeville
3
. “Fórum” (no original, forum) complementa o 

título com a finalidade de remeter o público imediatamente à Roma antiga como espaço 

em que o drama se desenvolve.  

Em Shorter dictionary of catch phrases (1994, p. 39), Rosalind Fergusson 

discorre acerca da expressão a funny thing happened (to me) on the way to the theatre 

(algo engraçado aconteceu (comigo) no caminho para o teatro). Segundo a estudiosa, 

seria uma fórmula tradicional utilizada para iniciar uma piada e teria origem 

provavelmente no music-hall britânico, ou no vaudeville norte-americano. Fergusson 

menciona o musical como exemplo: “outras palavras poderiam substituir o termo teatro, 

como no título do musical A funny thing happened on the way to the forum”
4
. 

 

1.2. Enredo 

 

A peça tem como cenário uma rua em Roma duzentos anos antes da era Cristã 

em um dia de primavera. As ações ocorrem em frente e dentro das casas de Erronius, 

que está no exterior à procura de seus filhos roubados na infância por piratas; Senex, 

que vive com sua esposa, filho e os escravos Pseudolus e Hysterium, e Marcus Lycus, o 

proxeneta.  

O personagem Prologus, interpretado pelo mesmo ator de Pseudolus, abre o 

primeiro ato dando as boas-vindas ao público e anunciando uma comédia. A ação 

                                                           
3
 Vaudeville foi um tipo de espetáculo popular que reunia diversos artistas (cantores, dançarinas, atores, 

ilusionistas, acrobatas, entre outros) em uma sequência de atos geralmente independentes que misturavam 

música, comédia e mágica. Provavelmente originou-se de um espetáculo francês teatral do século XVIII 

que reunia pantomima com trechos musicados. O teatro de vaudeville, ou teatro de variedades, como era 

conhecido na Europa, fez sucesso nos Estados Unidos entre o final do século XIX e as primeiras décadas 

do século XX. Apresentado em bares e casas de espetáculos, explorava temas obscenos e grosseiros 

geralmente dirigidos ao público masculino. A Grande Depressão de 1929 e o surgimento do rádio e da 

televisão contribuíram para o declínio e quase desaparecimento do vaudeville.  
4
 No original, “other words may be substituted for theatre, as in the title of the musical A funny thing 

happened on the way to the forum.” (grifo da autora) 
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propriamente dita inicia-se com o casal Senex e Domina partindo para o interior e 

deixando Hysterium, o escravo-chefe, responsável pela casa e pelos cuidados com seu 

jovem filho, Hero. O rapaz está apaixonado por uma cortesã virgem de Creta, Philia, 

vendida por Marcus Lycus para o capitão Miles Gloriosus, que em breve irá reivindicá-

la.  

 O jovem então recebe uma proposta do seu escravo astuto, Pseudolus, que 

planeja conseguir a garota para o amo em troca de sua liberdade. Os dois seguem até a 

casa de Marcus Lycus, e Pseudolus engana-o dizendo que há uma peste em Creta e que 

Philia está contaminada, ameaçando assim a saúde das demais cortesãs. Lycus concorda 

em deixar que a garota fique na casa de Senex até a chegada do capitão. Hero e Philia 

apaixonam-se, mas ela insiste em seguir o código das cortesãs – deve ir com Miles 

respeitando seu contrato. 

 Mais uma vez, Pseudolus elabora um plano: dará uma poção do sono para a 

garota, e o casal irá fugir em um barco; ele dirá a Lycus que a virgem morreu devido à 

peste e se oferecerá para livrar-se do suposto corpo. Entretanto, a preparação da poção 

exige algo incomum – suor de égua –, e o escravo parte em busca do ingrediente. 

 Enquanto isso, Senex retorna para casa inesperadamente. Philia supõe que ele é 

o capitão e oferece-se a ele. Surpreendido, mas satisfeito, o velho, pensando que a 

jovem é uma criada nova, ordena que ela o aguarde em casa enquanto toma banho na 

casa do vizinho Erronius.  

 No meio desta confusão, Erronius retorna do estrangeiro. Hysterium, 

desesperado para mantê-lo longe de sua casa, uma vez que Senex encontra-se lá, inventa 

que o lugar está mal assombrado. Pseudolus finge ser um adivinho e garante que, se o 

velho percorrer sete vezes as sete colinas de Roma, o espírito irá desaparecer 

(mantendo-o assim ausente por quase toda a peça).     

 Um soldado entra em cena para anunciar que Miles Gloriosus está a caminho. 

Lycus, amedrontado pelo fato de Philia estar doente, concede a Pseudolus permissão 

para representá-lo (o escravo fingirá ser o proxeneta). Pseudolus então manda as 

cortesãs para dentro da casa de Senex e esconde a virgem, que se recusa a beber a taça 

de vinho (na verdade, poção do sono) por motivos religiosos. O escravo mente para o 

capitão dizendo que ela fugiu, e Miles fica enfurecido. Termina o primeiro ato. 

 O personagem Prologus, agora interpretado pelo mesmo ator de Senex, inicia o 

segundo ato relembrando o público do que estava ocorrendo na peça. Pseudolus é 

forçado a sair em busca de Philia, enquanto Miles Gloriosus aguarda na casa de Senex. 
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Complicando ainda mais a situação, Domina retorna antecipadamente de sua viagem 

por suspeitar que seu marido está sendo infiel. Ela se disfarça com um vestido e véu 

branco virginais (semelhantes aos de Philia) a fim de tentar apanhar Senex.  

 Sem o corpo adormecido de Philia, Pseudolus convence Hysterium a travestir-se 

de virgem para simular a morte da moça. Miles descobre a farsa, e os estratagemas do 

escravo são desvendados, ocasionando uma confusão generalizada no palco. Os 

soldados conseguem impor ordem e capturam Pseudolus ao mesmo tempo em que 

Erronius retorna ao palco para uma cena de reconhecimento: Miles e Philia são seus 

filhos perdidos.  

Com a revelação, o noivado incestuoso é anulado; Philia e Hero decidem casar-

se; Miles Gloriosus recebe as cortesãs gêmeas como reembolso de Lycus; Senex e 

Domina permanecem casados e insatisfeitos, e Pseudolus finalmente consegue sua 

liberdade – como em toda comédia, um final feliz. 

 

1.3. Justificativa da tradução 

 

Dois pontos motivaram esta tradução do musical. Em primeiro lugar, o fato de 

ser uma obra de grande sucesso, tanto comercial quanto profissional na cena teatral, 

como mencionado anteriormente na apresentação da obra, bem como por ainda ser 

muito pouco conhecida no Brasil e não ter recebido a sua merecida tradução para o 

português, sequer para as legendas do filme, encontradas somente em francês e 

espanhol. Em segundo lugar, porque auxilia nos estudos sobre a Comédia Nova romana, 

uma vez que basicamente mantém as mesmas características e recursos de composição 

teatral dos textos de Plauto, e na investigação sobre os reflexos da Comédia Nova na 

comédia contemporânea. As escolhas tradutórias presentes neste trabalho dialogam 

principalmente com reflexões de Henri Meschonnic e Haroldo de Campos, defensores 

de uma teoria da tradução que supere a dicotomia tradicional significante/significado 

em favor da assimilação entre conteúdo e forma. Assim, a tradução proposta tem 

pretensões poéticas, ainda que esta obra não se trate de poesia, no sentido estrito da 

palavra. 

 

1.4. A comédia 

 

1.4.1. A COMÉDIA GREGA 
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 Abrangendo um período de quase duzentos e cinquenta anos em Atenas, a 

comédia grega é comumente dividida por estudiosos em três períodos: a Comédia 

Antiga (486-404 a.C.), a Comédia Média (404-336 a.C.) e a Comédia Nova (336-250 

a.C.).  

 As informações a respeito dos períodos antigo e médio são praticamente 

reduzidas às onze comédias conhecidas de Aristófanes, uma vez que há apenas relatos e 

passagens de outras comédias mencionados por autores posteriores (por isso ela também 

é conhecida como comédia aristofânica).  Surgida na Grécia durante o século V a.C., a 

Comédia Antiga apresentava um caráter essencialmente crítico, uma vez que os 

personagens ridicularizados eram figuras ilustres da sociedade (a exposição de suas 

vidas públicas e políticas era inevitável por não haver troca de nomes), deuses e heróis. 

A ridicularização intensificava-se através dos trajes, máscaras de traços caricatos e 

enchimentos. Era um espetáculo composto por dois elementos básicos – trechos 

destinados aos atores que interpretavam personagens individuais e trechos destinados ao 

coro. De acordo com Duckworth (1994, p. 21-22), as comédias de Aristófanes eram 

constituídas por prólogo (cena de abertura de caráter expositivo antes do coro); párodo 

(entrada do coro com a apresentação de uma ode); estásimos (cantos do coro 

intercalados com os diálogos); ágon (cena de debate entre protagonista e adversário); 

parábase (quebra da ilusão dramática por parte do coro, sozinho no palco, ao dirigir-se 

ao público sem as suas máscaras); episódios (cenas que elucidavam a conclusão do 

ágon) e êxodo (cena final, geralmente um casamento ou festa), apesar de haver certa 

possibilidade de variação na composição textual.  

Considera-se a Comédia Média como uma fase de transição entre a Comédia 

Antiga e a Comédia Nova. Devido à escassez de material disponível e à extensão do 

período, seria arriscado definir uma estrutura formal padrão. Duas comédias de 

Aristófanes (Ecclesiazousai e Ploutos
5
) exemplificam as transformações graduais que 

ocorreram nesse estágio intermediário da comédia grega, como a perda da função ativa 

do coro; enfraquecimento da parábase; desaparecimento de injúrias pessoais, ataques 

políticos e críticas a figuras públicas devido a leis que vetavam esse tipo de difamação 

por meio do teatro; surgimento de novos temas, como o cotidiano e os usos e costumes 

                                                           
5
 Em português, A assembléia das mulheres e Pluto.  



13 
 

sociais; além da introdução de tipos familiares e profissionais (DUCKWORTH, 1994, 

p. 23).    

A Comédia Nova surgiu então com uma essência mais realista (geralmente o 

elemento fantástico tão presente na Comédia Antiga ficava restrito ao prólogo divino ou 

alegórico) e, portanto, possuía maior cuidado em relação à verossimilhança e à unidade 

da ação. As mudanças da Comédia Média foram intensificadas e remodeladas: a atuação 

do coro resumia-se a danças e cantos sem ligação com a ação, apenas nos entreatos, e os 

diálogos tornaram-se o foco da atenção – o que consequentemente reduziu a música a 

um elemento secundário, que apenas acompanhava as performances do coro e servia 

basicamente como fundo musical das cenas. O tom permanece familiar e corriqueiro, 

com a manutenção e ampliação de assuntos do universo privado e a inserção constante 

de elementos da vida cotidiana. Os temas e situações retratadas são o amor, a instituição 

da família, o conflito entre gerações (frequentemente disputas entre pai e filho) e as 

relações conjugais, dentre outros. Já os personagens são tipos elaborados (e exagerados) 

a partir da observação simplificada do comportamento humano – por exemplo: jovens 

irresponsáveis que gastam todo patrimônio de seus pais com cortesãs; velhos avarentos, 

misantropos, ou fofoqueiros; soldados mercenários; moças que foram expostas por seus 

pais ao nascer, ou então raptadas por piratas (e que ao final da peça serão reconhecidas 

por suas famílias e finalmente readmitidas na sociedade); cortesãs ambiciosas; parasitas 

gulosos; e escravos astutos, dentre vários outros. Segundo Beare (1950, p. 41), toda 

peça deve ter um fim; o fim típico de uma tragédia consistiria na morte do herói, já o 

fim típico da comédia deveria ser feliz – portanto a “questão fundamental para os 

dramaturgos da Comédia Nova era encontrar na vida comum um final feliz”
6
.  

As únicas peças sobreviventes desta terceira fase foram as de Menandro (o 

comediógrafo mais famoso do período, imitado na comédia romana tanto por Plauto 

quanto por Terêncio); dele temos Dyscolos (O misantropo), que está completa, e 

algumas outras em fragmentos mais ou menos longos. A Comédia Nova grega foi muito 

bem sucedida em seu tempo e foi uma das maiores influências para aquilo que 

denominamos a Comédia Nova romana.  

 

1.4.2. A COMÉDIA LATINA 

 

                                                           
6
 No original, “Comedy must end happily; so a fundamental question for the dramatists of New Comedy 

was to find in ordinary life a happy ending”.  
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 A Comédia Nova romana, mais especificamente a comédia palliata (o termo 

deriva de pallium, típica veste grega, com que os personagens se vestiam durante a 

encenação, como se vivessem ao modo grego) é um gênero dramático desenvolvido sob 

a República de Roma sobretudo durante os séculos III e II a.C. Resulta geralmente de 

traduções ou de adaptações da Comédia Nova grega para a língua latina no sentido de 

visar à preservação de aspectos formais do modelo grego, como a utilização de trajes 

gregos, nomes gregos de personagens (os mesmos dos modelos ou nomes reinventados 

pelos autores latinos), costumes gregos e a ambientação em território grego, geralmente 

em Atenas. Essa característica helenizante contrapõe-se, por exemplo, a outro tipo de 

Comédia Nova romana vigente no mesmo período, chamada togata (porque nela os 

personagens se vestiam com a toga, típica roupa romana, e encenavam toda a ação em 

Roma).                                                                        

Conforme Beare (1950, p. 11), a comédia latina também foi influenciada pelo 

teatro arcaico itálico, principalmente de origem etrusca. Durante os primeiros ludi 

scaenici
7
, Roma recebeu atores etruscos, “(...) cujos movimentos graciosos ao som da 

flauta impressionaram”
8
 a população. Os jovens romanos passaram então a imitar as 

danças etruscas com a adição de improvisos próprios – gracejos em versos grosseiros 

(versos fesceninos).  

 Os principais representantes do período da Comédia Nova romana foram Lívio 

Andronico, Plauto, Terêncio, Névio, Ênio, Cecílio e Lúcio Lanúvino. Apenas as obras 

de Plauto e Terêncio sobreviveram; dos demais autores restaram apenas fragmentos de 

peças e referências feitas a eles por autores latinos contemporâneos e posteriores. 

 Em suma, os temas e tipos foram mantidos da Comédia Nova grega, portanto o 

enredo e os personagens eram convencionais, estereotipados e retratavam o cotidiano de 

pessoas comuns segundo uma caracterização pré-estabelecida. Em grande medida, os 

problemas surgiam por questões amorosas, e as situações típicas englobavam a cólera 

do senex iratus em relação ao escravo astucioso, ameaçado com castigos terríveis, como 

rodar o moinho ou ser açoitado até a morte; o conflito entre pai e filho, geralmente 

rivais no amor por serem apaixonados pela mesma jovem (comumente uma escrava-

cortesã); o casamento proibido pela sociedade devido ao fato de a jovem ser uma 

escrava (embora ao final da peça se descubra que a moça é de origem livre); e o rapaz 

                                                           
7
 Os espetáculos dramáticos eram apresentados durante festivais religiosos como ludi scaenici e jogos 

fúnebres (ludi funebres), estes motivados por funerais de cidadãos romanos ilustres. 
8
 No original, “(...) their graceful movements to the sound of flute made a deep impression.”.    
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que tenta roubar seu pai, velho e rico, com a ajuda do escravo astuto, com o intuito de 

comprar o amor ou a liberdade da jovem por quem está apaixonado.  

Os personagens-tipos mais recorrentes são, dentre outros
9
:  

a) o escravo astuto (seruus callidus) que engana vários personagens para atingir 

seus objetivos; 

b) o escravo-chefe (seruus uilicus), obediente e preocupado com seu senhor; 

c) o velho (senex), obstáculo a ser superado pelos jovens apaixonados, muitas 

vezes ele próprio um apaixonado ridículo (senex amator) que compete com seu filho; 

d) a matrona (domina) rabugenta, esposa do velho;  

e) o jovem (adulescens), nem sempre um rapaz forte e corajoso; 

f) a moça (puella), geralmente uma escrava ou cortesã (meretrix) que ao final da 

peça tem sua verdadeira identidade revelada;  

g) o soldado fanfarrão (miles gloriosus) que volta da guerra; 

h) o proxeneta (leno) ou mercador de escravas, dono das moças pelas quais os 

adolescentes da peça apaixonam-se;  

i) o cozinheiro (coquus), nem sempre presente, que dá comicidade paralela 

àlgumas situações; 

j) o parasita (parasitus) que cerca as famílias para conseguir comida de graça. 

Apesar da influência grega na Comédia Nova romana, houve a inserção de 

elementos latinos originais nas peças, o que Cardoso denominou “processo de 

romanização nas comédias”. Por exemplo, “costumes romanos são evocados a todo 

momento; deuses latinos coexistem com divindades gregas; algumas personagens têm 

traços que caracterizam o povo romano”. (CARDOSO, 1989, p. 17) 

 As características dos espetáculos gregos e itálicos que originaram a Comédia 

Nova romana são evidentes – enquanto a Comédia Nova grega contribuiu com os 

personagens, enredos e cenas; as apresentações itálicas forneceram musicalidade e um 

tom cômico vivaz e ácido.  

 O presente capítulo sobre a Comédia Nova romana, suas origens e principais 

características, objetivou uma rápida introdução ao assunto com o intuito de 

contextualizar o leitor para o próximo capítulo, referente às influências plautinas na 

criação de Algo engraçado aconteceu no caminho para o fórum.  

 

                                                           
9
 Um mesmo personagem pode ocupar mais de uma função durante a peça.  
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2. PLAUTO 

 

2.1. Autor e obras 

 

As informações sobre Tito Mácio Plauto (c.254-184 a.C.) são escassas e 

imprecisas, portanto dados como data de nascimento e morte, carreira e obras são 

baseadas em inferências de textos sobreviventes, como as comédias plautinas e obras ou 

menções de autores contemporâneos e posteriores. Embora haja bastante especulação 

por parte dos especialistas, não cabe a esta introdução tentar resolver questões como 

essas. 

Em relação à sua obra, que é onde podemos nos deter com mais conhecimento, 

sabemos que, no período da Antiguidade, aproximadamente 130 comédias circularam 

como supostas criações plautinas. Entretanto, a partir do final do século II a.C., 

estudiosos romanos dedicaram-se a analisar as obras visando à separação das peças 

originais daquelas que teriam sido atribuídas a Plauto devido à sua grande popularidade. 

Uma famosa relação contendo as comédias presumidamente autênticas foi elaborada por 

Varrão, erudito do século I a.C., cujo critério de julgamento foi a presença ou ausência 

de traços característicos da escrita de Plauto, como estilo e graça próprios. A lista 

compreende 21 peças, denominadas varronianas, apresentadas aqui em ordem alfabética 

uma vez que as datas de encenação são incertas: Amphitruo, Asinaria, Aulularia, 

Bacchides, Captiuos, Casina, Cistellaria, Curculio, Epidicus, Menaechmi, Mercator, 

Miles Gloriosus, Mostellaria, Persa, Poenulus, Pseudolus, Rudens, Stichus, Trinummus, 

Truculentus e Vidularia
10

. Todas as comédias são legíveis, exceto Vidularia, da qual há 

somente fragmentos.  

 

2.2. Influências de Plauto em Algo engraçado aconteceu no caminho para o fórum  

 

 As obras de Plauto eram criadas através do recurso da contaminação de autores 

como Filêmon, Dífilo e, principalmente, Menandro. Contaminação (contaminatio) é um 

termo utilizado para designar as relações de empréstimo e apropriação entre a comédia 

                                                           
10

 Os títulos em português, respectivamente, são: Anfitrião, Asinária (A comédia dos asnos), Aululária (A 

comédia da panelinha), Báquides, Os cativos (Os prisioneiros), Cásina, Cistelária (A comédia das 

cestas), Curcúlio (Caruncho), Epídico, Menecmos, O mercador, O soldado fanfarrão, Mostelária (A 

comédia do fantasma), Persa, Poênulo (O pequeno cartaginês), Psêudolo, O cabo, Estico, Trinumo, 

Truculento e Vidulária. (CARDOSO, 2006, p. 19) 
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latina e grega, podendo ser uma fusão de partes de diferentes peças gregas resultando 

em uma nova peça latina, modo de criação habitual das obras de Terêncio, segundo ele 

próprio; ou a inclusão de situações narrativas gregas previamente existentes dentro de 

uma nova comédia latina, modo de criação habitual das obras de Plauto (COSTA, 1967, 

p. 18).  

 Esse processo de criação – ou recriação – não era considerado exatamente um 

plágio, exceto nos casos em que o poeta imitasse ou assimilasse o mesmo autor mais de 

uma vez e com pouquíssima liberdade poética. A contaminação, na comédia latina, 

portanto, entrelaçava o próprio com o alheio em um movimento de intertextualidade 

explícita, em que os modelos gregos eram disseminados, redistribuídos e diluídos em 

novos textos latinos.    

 A construção da peça Algo engraçado aconteceu no caminho para o fórum
11

 

deve ser considerada a partir de um molde de contaminação semelhante ao de Plauto
12

. 

Conforme Larry Gelbart, na introdução do libreto do musical, já afirmara: “(...) nós 

começamos a tarefa de ler e dissecar os escritos de e sobre Plauto, extraindo de suas 

peças um personagem aqui, uma relação ali e então acabamos por criar uma quantidade 

considerável de material novo, tanto dramático quanto musical, como um tecido 

conectivo para ligar nosso trabalho ao dele”
13

. Nesse movimento de colagens, 

retomadas, intertextualidades, ecos e paródias, é que a peça se faz nova, num constante 

diálogo com o passado. 

 Ao contrastarmos o musical com o corpus plautino (partindo das afirmações dos 

autores sobre sua predileção por Plauto, não iremos nos deter nas peças de Terêncio), 

percebemos que, ainda que o musical tenha sido inspirado no conjunto das obras 

plautinas, algumas peças destacam-se imediatamente como influências principais, tais 

como Pseudolus, Curculio, Miles Gloriosus e Mostellaria. Propomos, a seguir, uma 

breve identificação de alguns dos principais personagens-tipo e situações das peças de 

Plauto que influenciaram na composição da obra, para que sirva como introdução ao 

estudo dos ecos da comédia romana no presente texto.  

                                                           
11

  As traduções do título, da introdução e da peça propriamente dita são de minha autoria. A partir desse 

momento, o título do musical será abreviado para Fórum. 
12

 Os autores do musical utilizaram uma série de lugares-comum e personagens-tipo da Comédia Nova 

romana como inspiração para a composição da peça. O presente trabalho não pretende abranger essa 

discussão por questões de limitação de espaço.   
13

 No original, “[...] we began the task of reading and dissecting the writings of and about Plautus, 

extracting from his works a character here, a relationship there, and then went about creating a 

considerable amount of new material, both dramatic and musical, as connective tissue to bond our work 

to his.”  
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2.2.1. ESCRAVO ASTUTO 

 

O escravo astuto (seruus callidus) é responsável pela arquitetação dos planos e 

enganos da trama. Conforme Duckworth (1994, p. 250), “seus estratagemas são 

engenhosos e, apesar de haver momentos de impotência e desespero, eles conduzem 

seus artifícios a um final bem-sucedido [...]”
14

. Em grande parte dos casos, a figura do 

escravo sagaz está ligada à figura do jovem apaixonado, formando uma espécie de dupla 

padrão, cuja situação característica é o escravo criar um plano a fim de unir seu amo à 

moça por quem é apaixonado. 

Na peça Stichus, o escravo Crísalo comenta sobre sua relação com o senex e com 

seu jovem amo, afirmando que este regularmente pede-lhe ajuda em seus casos 

amorosos: 

CRÍSALO: [...] O ancião é finório, mas eu sou mais finório do que ele, e 

as minhas astúcias o levaram a crer completamente em mim. O nosso bem 

amado seu filho, que me associa aos seus regabofes e às suas funções 

amorosas [...] 

(Tradução de Isabella Tardin Cardoso) 

 

Em Fórum, Pseudolus e Hero formam a dupla padrão escravo-jovem senhor. No 

trecho a seguir, Pseudolus, o escravo astuto, une forças com seu amo com o intuito de 

conseguir a escrava-cortesã:    

PSEUDOLUS: Você sabe quantas minas custaria uma garota como 

aquela? 

HERO: E vale cada dracma! Ah, Pseudolus, eu daria qualquer coisa por 

ela. 

PSEUDOLUS: (...) Vejamos, você não tem dinheiro para comprar essa 

garota. Mas, apesar disso, suponhamos que alguém, alguém com muita 

astúcia e malícia, pudesse fazer com que ela fosse sua. 

  

2.2.2. ESCRAVO ADMINISTRADOR  

 

 O escravo administrador (seruus uilicus), caracterizado por sua lealdade e 

constante preocupação com seus senhores, pode coordenar tanto as tarefas domésticas 

quanto os negócios da família a que pertence (TREVISAM, 2006, p. 12).  

 Em Fórum, Domina, ao preparar-se para viajar, deixa Hysterium no comando da 

casa: 

                                                           
14

 No original, “Their schemes are ingenious and, despite moments of helplessness and despair, they 

carry their trickery through to a successful conclusion [...]” 
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DOMINA: Chegou a hora do adeus. Hysterium, escravo-chefe, aqui vão 

as últimas instruções (...) toda a casa fica sob o seu cuidado impecável. 

Sua palavra deve ser absoluta, sua autoridade inquestionável.   

 

Como mencionado anteriormente, o mesmo personagem pode ocupar mais de 

uma função durante o desenrolar do enredo. O seruus uilicus pode transformar-se, 

durante algumas cenas, em um seruus currens (escravo atarefado), cuja característica 

principal consiste em estar constantemente correndo de um lado a outro a fim de 

resolver os problemas do seu senhor; em geral pode servir como recurso dramático para 

a transmissão de uma informação importante (HUNTER, 1985. p. 80-82).  

 Na peça Epidicus, o escravo Epídico faz o papel do seruus currens em algumas 

cenas: 

EPÍDICO (arquejando): Espera, deixe-me respirar, por favor. 

PERÍFANES: Descansa lá à tua vontade. 

EPÍDICO (tentando o peito com a mão): O coração... está-se a apagar. 

(Tradução de Walter de Medeiros) 
 

 No musical, Hysterium assume características do escravo atarefado em alguns 

momentos: 

HYSTERIUM (Para o público): Bom, ao trabalho, ao trabalho! Agora 

que tenho poder total, vou ser um escravo muito ocupado. 

 

2.2.3. SENEX 

 

 A figura do Senex pode ser classificada em subcategorias de acordo com a 

característica predominante do personagem: iratus (irado), saeuus (cruel) ou seuerus 

(severo); credulus (facilmente enganável); amator (amante); entre outros. A 

particularidade do senex amator é apaixonar-se por jovens moças, frequentemente 

cobiçadas por seus filhos. Em Stichus é representado por Antifone; no musical, por 

Senex.  

Em Stichus, Antifone faz um pedido ao seu genro, Epignomo, através de um 

discurso fictício (CARDOSO, 2006, p. 161): 

ANTI: O rapaz mais novo possuía uma flautista e uma tocadora de lira. 

Ele as trouxera do estrangeiro; como você fez agora. Mas ele, o velho, era 

viúvo; como agora eu sou. 

[...] 

“De minha parte, dei-lhe minha filha, alguém com quem você pudesse se 

deitar numa boa. Agora, eu penso ser justo que me fosse dado em troca, 

de sua parte, alguém com quem eu possa me deitar”. 

(Tradução de Isabella Tardin Cardoso) 

 

Em Fórum, Senex pensa que está falando com Philia: 
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SENEX: Ah, aí está você, minha pombinha! 

(Arrulhando) 

Você não tem que ter medo de mim. 

 

2.2.4. MATRONA 

 

 As matronae são apresentadas como rabugentas, enérgicas, autoritárias, 

temperamentais, desconfiadas e sempre prontas a se vingar dos maridos infiéis. Na peça 

Mercator, a matrona Doripa retorna do interior a fim de descobrir se Lisímaco, seu 

esposo, está tendo um caso com uma musicista. O mesmo ocorre em Fórum quando 

Domina volta para casa do interior (onde estava visitando sua mãe) antes do esperado a 

fim de descobrir se Senex a estava traindo. 

 Em Mercator: 

DORIPA: Pois que no campo chegou a notícia de meu marido para mim, 

de que não iria ao campo, eu resolvi: voltei, para perseguir aquele que me 

foge.  

(Tradução de Damares Barbosa Correia) 

 

  No musical, Domina é retratada como uma mulher dominadora e autoritária, que 

não abre espaço para o esposo ter voz ativa no comando da casa e acaba por humilhá-lo 

em público: 

DOMINA: Senex, você é o senhor da casa e não ajuda em nada. Onde 

está o Pseudolus? Onde está o Hysterium? Chame os dois! 

(SENEX vai falar, mas DOMINA grita) 

[...] 

DOMINA: Chegou a hora do adeus. Hysterium, escravo-chefe, aqui vão 

as últimas instruções do meu marido. 

(SENEX abre a boca para falar, ela continua) 

[...] 

SENEX: E além disso... 

DOMINA: Vamos indo! 

SENEX (resmungando): Vamos indo. 

 

 Neste segundo trecho ficam claras as suspeitas da matrona em relação à 

fidelidade do marido: 

DOMINA: Desde que mandei meu marido de volta para Roma tenho sido 

assombrada pela premonição de que ele está planejando algo vil. 

[...] 

DOMINA: [...] minha intuição diz que meu marido está traindo o ninho. 

 

2.2.5. JOVEM APAIXONADO 

  

 O adulescens é um personagem de natureza fraca e titubeante, marcado 

principalmente por arroubos sentimentais. Apaixona-se à primeira vista, geralmente por 
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uma moça proibida, e necessita da ajuda do escravo astuto para conseguir a jovem, 

como mencionado anteriormente.    

 Em Curculio, o jovem Fédromo está saindo para ver uma cortesã; é repreendido 

por seu escravo e responde: 

FÉDROMO: E porque não hei-de ser eu mesmo a levar ao meu doce 

melzinho a pasta que, em seu doce trabalho as abelhinhas ajuntaram?... 

(Tradução de Walter de Medeiros) 

 

 Neste trecho de Fórum, Hero revela para Pseudolus sua paixão pela escrava-

cortesã, Philia: 

HERO: Antes ser um escravo do que ser um escravo do amor. 

  

Quando Lycus afirma que a moça foi vendida para o capitão Miles Gloriosus, a 

reação do rapaz é exagerada: 

LYCUS: Foi vendida ontem mesmo. 

HERO: Vendida! 

(Saca sua adaga melodramaticamente. PSEUDOLUS toma a arma dele) 

 

2.2.6. CORTESÃ 

 

As cortesãs de Plauto dividem-se em duas categorias: (I) aquelas que são 

espertas e experientes, mas mercenárias e insensíveis; (II) as moças mais 

jovens que, dedicadas aos seus amantes, ou já se tornaram suas meretrizes 

ou ainda estão esperando ser compradas e libertadas
15

 (DUCKWORTH, 

1994. p. 258).   

 

 No caso do musical, Philia seria uma das moças mais jovens que, dedicada ao 

seu amante, espera ser comprada e libertada por Hero. Ela, portanto, representa o ideal 

mais comum de meretrix da Comédia Nova: o da jovem ingênua. Entretanto, há um 

elemento novo e moderno (não inspirado nos modelos plautinos), que caracteriza a 

escrava-cortesã-virgem, o estereótipo da jovem bonita e burra: 

PHILIA: [...] Eu custo quinhentas minas. É bastante dinheiro? 

HERO: Ô, se é. 

PHILIA: Mais do que trezentas? 

HERO: Quase o dobro. 

PHILIA: São dois números que me confundem, três e cinco. Tomara que 

o capitão não espere que eu faça muitas contas. 

HERO: Você não sabe fazer contas? 

PHILIA: Nos ensinam beleza e graça, e nada mais. Eu não consigo fazer 

contas ou soletrar ou qualquer outra coisa [...] 

 

                                                           
15

 No original, “The courtesans of Plautus fall into two categories: (I) the ones who are clever and 

experienced but mercenary and unfeeling; (II) younger girls who, devoted to their loves, have already 

become their mistresses or who are hoping to be purchased and freed.”  
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 Retomando a comicidade pelo fato de que ela não sabe distinguir números: 

PSEUDOLUS: Direi para ele bater. Na porta. Três vezes. 

PHILIA: Isso é duas e mais uma? 

PSEUDOLUS: Correto. Três vezes. [...] 

 

2.2.7. SOLDADO FANFARRÃO 

 

 Conforme Duckworth (1994, p. 264), o soldado fanfarrão (miles gloriosus) é 

antes uma caricatura do que um personagem. Seu traço marcante é a pretensão absurda, 

tanto em relação às suas conquistas bélicas quanto às suas conquistas amorosas. Na 

verdade, ele é ingênuo, estúpido e covarde.    

 Em Epidicus há um exemplo da vanglória do personagem Soldado: 

SOLDADO (impante de vanglória): Reconhecimento?!... Pelo meu 

destemor na guerra, pelas minhas armas, eu, sim, é que ganhei o direito a 

que todos os mortais me devam o seu reconhecimento.  

 (Tradução de Walter de Medeiros) 

 

 Em Miles Gloriosus há um exemplo do pavoneio do soldado fanfarrão, 

Pirgopolinices: 

PIRGOPOLINICES (soldado falando de si): Que grande desgraça é para 

um homem o ser assim tão belo! 

(...) 

PALESTRIÃO: Só ela é digna da tua beleza.  

PIRGOPOLINICES (enfatuado): Oh! Então estás a falar de uma mulher 

bela a valer! Mas quem é ela? 

(Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca)  

 

 A relação com Fórum fica clara na medida em que ambos os soldados julgam a 

beleza de suas pretendentes de acordo com seus próprios ideais de beleza, ou seja, eles 

próprios: 

PSEUDOLUS: Senhor! 

(MILES o segue, enquanto PSEUDOLUS fala com desembaraço) 

A garota deve estar por perto. Se você me matar, vai se privar de ver um 

rosto tão claro, um coração tão puro, um corpo tão ondulante... 

(MILES abaixa sua espada. PSEUDOLUS, percebendo o êxito, continua) 

Ela é a magnificência em pessoa! Se você tivesse nascido mulher, teria 

sido ela! 

MILES: Tão magnífica assim? 

 

2.2.8. PROXENETA 

 

 O proxeneta (leno), assim como o soldado fanfarrão, é mais uma caricatura do 

que um personagem (DUCKWORTH, 1994. p. 264). Combinação de dono de bordel 
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com mercador de escravas, é retratado como uma figura gananciosa que atrapalha o 

amor dos jovens uma vez que a moça em questão pertence a ele, e geralmente o 

adulescens não possui dinheiro suficiente para comprá-la. A derrota do proxeneta, 

portanto, significa a vitória dos amantes e o fim da peça.  

 Neste trecho do Curculio, o proxeneta Cápadox, ao conversar com a jovem 

escrava que acabou de ser vendida para um soldado fanfarrão, gaba-se do lucro obtido: 

CÁPADOX: Porque estás a chorar, minha pateta?... Não tenhas receio, 

que foi mesmo boa, caramba, a venda que eu fiz de ti. 

(Tradução de Walter de Medeiros) 

 

 Em Fórum, o mercador ganancioso é representado por Lycus. Nesta ocasião, 

Pseudolus e Hero vão até a casa do proxeneta a fim de encontrar a cortesã por quem o 

jovem está apaixonado: 

PSEUDOLUS: Rápido! O saquinho de dinheiro! 

(HERO entrega o dinheiro) 

Bom dia, Lycus. 

(Sacode o saquinho por trás das costas de LYCUS. LYCUS para) 

LYCUS: Eu conheço esse barulho e adoro! 

(Volta-se para PSEUDOLUS) 

Isso aí é dinheiro? 

 

2.2.9. PEÇA DE RECONHECIMENTO 

 

 As peças de reconhecimento são caracterizadas pelo descobrimento da 

verdadeira identidade de um dos personagens ao final da peça através de um objeto 

como um anel, por exemplo. De acordo com Conte (1994, p. 55-56), as situações de 

reconhecimento basicamente resumem-se a: escravas ou cortesãs que na realidade 

nasceram livres; parentescos que são descobertos e crianças ilegítimas que se tornam 

legítimas. Poderíamos dizer que a cena de reconhecimento é provavelmente derivada da 

tragédia, como exemplificam as peças Ifigênia em Táuris (com a cena de 

reconhecimento entre Ifigênia e Orestes) e Édipo Rei (reconhecendo a si próprio).   

O musical apresenta um enredo muito similar
16

 a Curculio, em que o jovem 

Fédromo apaixona-se pela cortesã Planésio, em poder do proxeneta Cápadox. Ela foi 

vendida para o soldado Terapontígono, quem descobre ser seu irmão ao final da peça 

através do reconhecimento de um anel de família. O casamento é anulado, e o proxeneta 

é castigado por vender uma moça livre. 

                                                           
16

 A peça Pseudolus segue a mesma linha de enredo: o jovem apaixonado, com a ajuda do escravo astuto, 

consegue dinheiro para comprar sua amada, que já foi vendida para um soldado.     
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 No trecho a seguir, o escravo astuto está com o anel roubado do soldado. 

Planésio vê o objeto e pede ao jovem Fédromo: 

PLANÉSIO: Pergunta-lhe onde arranjou esse anel. Era o meu pai que 

usava... 

 

 Ao final da peça, há a cena do reconhecimento: 

TERAPONTÍGONO: (...) Meu pai era o dono do anel. 

(Tradução de Walter de Medeiros) 

 

 Em Fórum, o reconhecimento também ocorre devido a um anel, provando que 

Miles e Philia são na verdade irmãos e os filhos de Erronius que haviam sido 

sequestrados por piratas muito antes de a peça começar.  

ERRONIUS: Eu não consigo entender. Tinha o anel. O anel de um bando 

de gansos. 

MILES: O que você disse, velho? 

(MILES estende sua mão) 

ERRONIUS: O anel! 

MILES: Pai! 

ERRONIUS: Como você cresceu! 

(Eles se abraçam) 

PHILIA (Mostrando um anel na corrente em seu pescoço): Esses são 

tantos gansos a ponto de formar um bando? 

ERRONIUS: Há quando tempo você tem ele? 

PHILIA: Tenho desde... não sei desde quando eu tenho. 

ERRONIUS: Minha filha! 

MILES: Minha irmã?! 

 

2.2.10. NOMES DE PERSONAGENS 

 

Nas peças plautinas, a escolha dos nomes é significativa na medida em que faz 

parte de uma estratégia de caracterização dos personagens. Como exemplo pode-se citar 

o nome de um escravo da peça Bacchides: “Crísalo brinca com seu nome (do grego 

chrysós, „ouro‟): opus est chryso Chrysalo (cf. Bacchides, 240). Uma tradução que 

mantivesse o jogo de palavras poderia ser: „Ourélio precisa de ouro‟”. (CARDOSO, 

2006. p. 32). Em Fórum, também há uma relação significativa entre os nomes dos 

personagens e as suas personalidades, como: 

a) O nome do escravo astuto, Pseudolus, é um termo grego que significa 

falseador, uma referência ao papel do personagem como arquiteto da trama 

que constrói intrigas e mentiras a fim de alcançar seus objetivos. Há uma 

peça plautina intitulada Pseudolus, referindo-se ao escravo principal da 

obra.  
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b) O nome de Hysterium, o escravo-chefe, origina-se de uma palavra grega que 

designa útero, enquanto o sufixo um, em latim, torna o nome neutro. Estes 

dois fatores corroboram a idéia de que o nome do escravo indica uma 

ausência de gênero, uma vez que seu sexo frequentemente é confundido 

durante a peça, e ele traveste-se
17

 de virgem. Já em inglês, o nome evoca as 

palavras hysteria e hysterical, significando respectivamente histeria ou 

emoções descontroladas e histérico, tanto no sentido de algo extremamente 

engraçado quanto uma pessoa excessivamente emotiva.      

 

Trecho 1:  

ERRONIUS (Tromba com HYSTERIUM): Perdão, mocinha, eu só 

estava... isto é... eu quero dizer... Ah, que coisinha linda! 

 

Trecho 2: 

(HYSTERIUM sai da casa de LYCUS usando um vestido virginal e 

peruca) 

HYSTERIUM: Você não me falou que eu teria que ser uma garota! 

 

Trecho 3:  

PSEUDOLUS (Pegando a estátua): [...] Fique calmo! 

[...] 

HYSTERIUM: Calmo? Calmo? Não posso ficar agitado. Calmo. Calmo. 

 

c) O nome Senex não é apenas um nome corriqueiro na Comédia Nova 

romana, é o nome de um personagem-tipo cômico. Em latim significa senil, 

velho. 

d) Domina, como a presença do radical domus sugere, explicita a 

responsabilidade da mulher pela educação dos filhos e pela supervisão das 

obrigações que sua casa impõe. Em latim, o termo significa “senhora”. Em 

inglês, o nome remete a palavras como dominação ou dominante, 

característica marcante da matrona. 

e) O nome do jovem apaixonado, Hero (herói em inglês), é o oposto da 

personalidade do rapaz. Ao invés de ser um homem forte, corajoso e 

másculo (características de um herói), ele é fraco, débil e afeminado. 

f) Em grego, Philia significa “amor” – a única coisa que a jovem escrava-

cortesã pode oferecer ao seu pretendente. Já em latim, o termo significa 

                                                           
17

 O travestimento é um recurso cômico usual em Plauto; em Casina, o escravo traveste-se de noiva 

similarmente a Hysterium.  
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“filha”, remetendo à cena de reconhecimento ao final da peça, em que se 

descobre que a jovem é filha de Erronius e, portanto, é uma moça livre. 

g) Miles Gloriosus pode ser traduzido do latim por algo como “soldado 

fanfarrão”, característica principal da personalidade do capitão. 

h) Lycus é um nome comumente utilizado para proxenetas. Lykós é um termo 

grego relativo a lobo, ecoando algo maligno e perigoso (características 

opostas às do personagem).  

i) Em latim, Erronius significa divagador, perambulante. Erronius é o 

personagem errante da peça no sentido de que passa quase a trama inteira 

perambulando atrás de seus filhos perdidos.  

ERRONIUS: Ah, lar doce lar! Depois de anos procurando pelos meus 

filhos desaparecidos. 

 

j) Os nomes das cortesãs de Lycus também são significativos na medida em 

que explicitam a personalidade de cada moça, por exemplo: 

I. Em latim, Tintinabula significa sino. O nome dialoga com o fato 

de que a moça é muito ruidosa por adornar-se com inúmeros 

penduricalhos, como ilustra o trecho a seguir: 

PSEUDOLUS (Para Lycus): Você não tem algo menos... barulhento? 

 

II. Gymnasia, termo grego que significa “nu”. Provavelmente é um 

jogo de palavras na língua inglesa com o termo gymnasium (ginásio), 

evocando algo imenso: 

LYCUS: Gymnasia, um palco gigante sobre o qual milhares de dramas 

podem ser encenados.  

(PSEUDOLUS a rodeia, para atrás dela, gesticulando para LYCUS) 

PSEUDOLUS: Lycus, posso falar com você aqui atrás um pouquinho? 

(LYCUS desaparece atrás de GYMNASIA. Ele e PSEUDOLUS 

gesticulam. PSEUDOLUS sai detrás de GYMNASIA) 

Duzentas minas?! Pelo quê?! 

LYCUS: Descubra você mesmo. 

PSEUDOLUS: Sim, é um preço justo pelo quilo. Mas o que me 

incomoda, francamente, é a manutenção. [...] 

 

III. Entretanto, há outros nomes cujos significados não são explorados 

de forma tão rica, como, por exemplo, as cortesãs Geminae; o termo, 

em latim, significa “gêmeas”, explicitando a característica principal das 

moças. Vibrata, em latim, vibrante, designa outra cortesã, e Panacea, 

significando em grego aquilo que cura tudo e todos.  
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Nesse capítulo tentamos demonstrar como as situações-base e os personagens-tipo 

da Comédia Nova romana, especialmente os mecanismos plautinos, influenciaram na 

composição de Fórum. Não será possível fazer uma análise de todos os pontos passíveis 

de discussão, como o cenário; a utilização de disfarces e identidades falsas; a questão 

dos discursos-prólogos e a discussão acerca da quebra de ilusão dramática, por falta de 

espaço. Futuramente, o aprofundamento desses tópicos poderá compor uma dissertação 

de mestrado. 
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3. A TRADUÇÃO 

 

3.1. Reflexões teóricas 

 

 A reflexão teórica acerca da tradução presente neste trabalho foi embasada 

principalmente em Henri Meschonnic, escritor, ensaísta e tradutor francês, e Haroldo de 

Campos, importante poeta, crítico e tradutor brasileiro. Ambos, teóricos e praticantes da 

tradução, defendem uma teoria que supere a tradicional dicotomia 

significante/significado, em favor da manutenção da poética do texto literário – tanto 

poesia quanto prosa – na tradução. Essa teorização, portanto, ultrapassa a mera tradução 

do conteúdo, propondo que se recrie, por meio da conservação do ritmo e da prosódia, a 

poética do texto original. Assim, para os dois teóricos, a separação entre conteúdo e 

forma (ou estilo) é inaceitável, uma vez que na prática tradutória, forma é conteúdo. 

Mário Laranjeira (2003, p. 29) reforça a discussão ao afirmar que “ver o conteúdo como 

traduzível e a forma – esse adorno que poetizaria o fundo – como intraduzível” é algo 

inconcebível no ato tradutório.  

 Em relação aos textos literários, o modelo de tradução que preza o signo 

linguístico não seria tão válido por considerar o significante como a forma e o 

significado como o sentido – assim, o objetivo central desse tipo de tradução é 

conservar o “essencial”, o sentido, uma vez que a forma é vista apenas como uma 

especificidade da língua de partida, sendo, portanto, intransponível para a língua de 

chegada. Ao tradutor fica permitido ignorar a forma e privilegiar o sentido, mas esse 

movimento acarreta na perda da função da tradução: criar um texto que aja da mesma 

maneira que o original. Conforme Meschonnic, “quaisquer que sejam as línguas, só há 

uma fonte, e é de fato um texto; só há um alvo, construir na outra língua aquilo que ele 

constrói. Isso é realismo” (MESCHONNIC, 2010, p. XXXI). O “agir da mesma forma” 

deve ser observado à luz da “transposição criativa” (JAKOBSON, 1969. p. 72), ou seja,  

[a] tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, 

autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse 

texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de 

recriação. Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o 

significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua 

materialidade mesma. [...] Está-se, pois, no avesso da chamada tradução 

literal (CAMPOS, 1976. p. 24). 

 

 A perspectiva de Haroldo de Campos está em consonância com a “poética do 

traduzir” de Meschonnic, que vai além ao propor a tradução da semântica prosódica e 
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rítmica do texto literário. Dessa forma, palavras e frases (“enunciados”) não são mais a 

unidade da tradução, uma vez que, por focalizarem o sentido, causam a descontinuidade 

do texto. O discurso (“enunciação”), influenciado pelo sujeito-tradutor e sua 

historicidade, deve ser a unidade da tradução a fim de que haja a manutenção do 

contínuo da obra e da sua “significância”
18

 através da preservação do ritmo original, 

como bem afirma o próprio autor em Poética do traduzir: 

[...] entendo o ritmo como a organização e a própria operação do sentido 

no discurso. A organização (da prosódia à entonação) da subjetividade e 

da especificidade de um discurso: sua historicidade. Não mais um oposto 

do sentido, mas a significação generalizada de um discurso. O que se 

impõe imediatamente como objetivo da tradução. O objetivo da tradução 

não é mais o sentido, mas bem mais que o sentido, e que o inclui: o modo 

de significar (MESCHONNIC, 2010, p. 47). 

 

  Similarmente, Campos louva o tradutor “fiel ao „espírito‟, ao „clima‟ particular 

da peça traduzida” (CAMPOS, 1976, p. 26), referindo-se à liberdade de criação do 

tradutor em relação às palavras empregadas, desde que mantenha uma essência poética 

similar. Ele cita a introdução de Translations de Ezra Pound, escrita por Hugh Kenner: 

„Ele não traduz palavras... ele precisa mesmo desviar-se das palavras, se 

elas obscurecem ou escorregam, ou se o seu próprio idioma lhe falta... Se 

é certo que não traduz as palavras, permanece como tradutor fiel à 

sequência poética de imagens do original, aos seus ritmos ou ao efeito 

produzido por seus ritmos, e ao seu tom‟(apud CAMPOS, 1976, p. 26). 

 

 De acordo com esses preceitos, o objetivo da tradução proposta foi traduzir o 

musical mantendo sua poética, seu jogo de ritmos entre as falas dos personagens e as 

cenas cantadas, atentando para a estética da obra através de uma recriação poética 

crítica (não havendo, consequentemente, intenção de apagar a presença do tradutor). O 

texto teatral foi para tanto considerado como um texto poético, como propõe 

Meschonnic ao defender que toda literatura é poética; portanto, nos trechos em que há 

questões fundamentais como aliterações, assonâncias, rimas e ritmos musicais, a 

tradução tenta, na medida do possível, manter esses elementos, porque considera esses 

aspectos formais como parte indissociável do modo de significar do texto como um 

todo. Já nos trechos em que o texto apresenta um andamento prosaico, a tradução tenta 

preservar o mesmo tipo de andamento, numa linguagem que atravessa as margens de 

certo coloquialismo, mas que permanece no registro em grande parte literário do texto 
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 Termo emprestado de Benveniste, que o entendia como “a propriedade de significar”, ou seja, a 

propriedade de produzir sentido.  
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original. É nesse movimento que intercala canto e fala, literatura e oralidade, que se 

estabelece o ritmo da obra, elemento principal a ser traduzido.  

 

3.2. Uma prática do traduzir     

 

Como já mencionado anteriormente, o objetivo da tradução proposta foi a 

conservação, dentro dos limites possíveis que a língua portuguesa nos impõe, de 

elementos formais essenciais para o aspecto artístico do texto. Propomos a seguir a 

discussão de alguns trechos mais problemáticos da peça, bem como de uma das quinze 

canções presentes no musical. Por fim, justificamos as escolhas tradutórias referentes ao 

título e aos nomes dos personagens.  

 A entrada do soldado fanfarrão na peça é marcada por uma sequência de 

trocadilhos anteriores à canção A noiva. Em português, é impossível manter o trocadilho 

entre a contagem da marcha dos soldados e a pergunta feita pelo capitão exatamente da 

mesma maneira que o original:  

 

Trecho original: 

SOLDIERS: 

One, two, one, two... 

MILES: We not only fought but we won, too! 

SOLDIERS: 

One, two, one, two… 

Left, right, left, right… 

MILES:  

There‟s none of the enemy left, right? 

SOLDIERS: 

Right! Left! ... uh ... Ri – uh – left! 

 

Na tradução proposta: 

SOLDADOS:  

Um, dois, três, quatro... 

MILES:  

Faço o inimigo de gato e sapato! 

SOLDADOS:  

Um, dois, três, quatro...  

Esquerda, direita, esquerda, direita... 

MILES:  

Se eu quebro, nenhum rival se endireita. 

SOLDADOS:  

Direita! Esquerda! ... hã... Di... hã... disquerda! 
 

 Nessa situação, os soldados estão contando ao ritmo da marcha. Em sua primeira 

fala no trecho, Miles faz uma rima entre a contagem e a palavra too (“também”). Uma 

tradução literal para “We not only fought but we won, too!” poderia ser “Não só lutamos 
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como ganhamos também!”, ocasionando a perda da rima – e a graça do diálogo. Na 

tradução proposta, modificamos a contagem de “um, dois, um dois” (“one, two, one, 

two”) para “um, dois, três, quatro...”, forma mais usual nos quartéis brasileiros. Com o 

objetivo de manter a rima, a fala do personagem foi reformulada para “Faço o inimigo 

de gato e sapato”, provocando uma correspondência parcial de sons entre “quatro” e 

“sapato”. A segunda fala do capitão atrapalha a cadência da marcha na medida em que 

sua pergunta utiliza exatamente as mesmas palavras da contagem, mas com um 

significado diverso; left pode referir-se tanto ao substantivo “esquerda” (ou “lado 

esquerdo”) quanto aos verbos “deixar”, “restar” conjugados no passado, enquanto right 

pode referir-se tanto ao substantivo “direita” (ou “lado direito”) quanto aos adjetivos 

“certo”, “correto”. Uma tradução literal poderia propor: “Do inimigo nada mais resta, 

certo?”. Os soldados tentam então responder a pergunta e acabam por confundir a 

resposta com a contagem da marcha – literalmente seria: “Certo! Direita! ... ah ... Di – 

ah – esquerda!”. Como em português não há essa dupla significação das palavras 

“esquerda” e “direita”, a solução encontrada foi remodelar tanto a pergunta do capitão 

quanto a resposta dos subordinados; para tanto utilizamos uma palavra em que o 

substantivo “direita” está inserido: “Se eu quebro, nenhum rival se endireita”. Os 

soldados, em português, confundem então o termo “direita” com o ritmo da marcha 

“esquerda, direita, esquerda, direita”, errando ao iniciar a contagem com “direita” ao 

invés de “esquerda”, como habitualmente. 

 Outro trecho problemático encontra-se em uma série de aliterações compondo a 

comicidade da fala do capitão Miles ao descobrir que sua noiva supostamente faleceu: 

“Oh, her bridal bower becomes a burial bier of bitter bereavement”. Seguindo a 

proposta de Meschonnic, percebemos que o modo de significar está, muito mais do que 

no sentido das palavras, no ritmo da fala. Já o efeito cômico se dá através da sequência 

exagerada de aliterações, enfatizando a característica pomposa do personagem. Uma 

tradução literal poderia ser: “Ah, seu caramanchão nupcial torna-se um carrinho fúnebre 

do enterro da privação amarga”. Claramente não há aliteração ou comicidade nesta fala, 

ocasionando a perda do sentido da mesma. A solução proposta foi minimamente manter 

o contexto funerário em relação à jovem e recriar a série aliterativa a fim de preservar o 

tom cômico: “Ah, o véu virginal virou uma vaga vaidade da vida sem valor neste 

velório”. Alguns ajustes foram feitos, como a mudança da aliteração da consoante [b] 

no original para a aliteração da consoante [v] e trocas de palavras por outras que de 

certa forma mantiveram a mesma essência. Imediatamente após esse discurso, o escravo 
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Pseudolus faz uma brincadeira utilizando um trava-língua aparentemente inventado: 

“Can you say, „Titus, the tailor, told ten tales to Titania, the titmouse?‟”. Uma tradução 

literal novamente não caberia nesse contexto, já que o foco cômico não está nas 

palavras, mas sim no ritmo que elas empregam à fala do personagem. Optamos por 

utilizar um trava-língua conhecido por falantes do português que mantém a aliteração 

em [t]: “Você consegue dizer „três pratos de trigo para três tigres tristes?‟”.  

 Essas análises sustentam a impossibilidade do apagamento do tradutor, da sua 

subjetividade e historicidade. Segundo Meschonnic, “há o quem, o que, o como, há 

também o quando do traduzir: as distâncias de data e sua variação, entre o tempo do 

original e o da tradução” (MESCHONNIC, 2010, p. XXVII). Nesse sentido, a busca 

criativa por uma recriação poética implica no surgimento do tradutor enquanto sujeito 

responsável pelas escolhas de tradução.  

 A seguir, ilustraremos as escolhas tradutórias presentes nas canções através da 

análise de trechos de Bela essa imagem, cuja intenção foi recriar uma canção cantável 

em português, mantendo a essência do conteúdo e o ritmo original.    

  

Trecho original:  

In the Tiber there sits a boat, 

Gently dipping its bow, 

Trim and tidy and built to float. 

Pretty little picture? 

5. Now… 

Put a boy on the starboard side, 

Leaning out at the rail. 

Next to him put a blushing bride, 

Slim and slender and starry-eyed. 

10.  Down below put a tiny bed. 

The sun gets pale, 

The sea gets red, 

And off they sail 

On the first high tide, 

15.  The boat and the bed and the boy and the bride! 

 

Na tradução proposta: 

No rio Tibre tem um barco, 

Pronto e presto já vem, 

Ondulando com seu arco. 

Bela essa imagem? 

5. Bem... 

Ponha um rapaz lá no convés, 

Louco e sem moral. 

E uma noiva dos cabarés, 

Suave, sonsa, sensual. 

10. E eles seguem a se beijar. 

O Sol se vai, 
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O mar distrai, 

E eles saem 

Com as ondas do mar. 

15. O barco e a bela a bordo e a beijar! 
 

 

 Até o verso 5, as aliterações em [t] presentes no original (Tiber, there, trim, tidy) 

foram mantidas de forma diversa na tradução através de aliterações em [t] (“Tibre”, 

“tem”) e em [p] (“pronto”, “presto”). A rima entre boat e float conserva-se na rima entre 

“barco” e “arco”, assim como a rima entre bow e now, substituída por “vem” e “bem”, 

respectivamente. Em relação aos versos de 6 a 9, a rima entre side, bride e starry-eyed 

foi traduzida por dois grupos de rimas, o primeiro entre “convés” e “cabarés” e o 

segundo entre “moral” e “sensual”. A aliteração original em [s] do verso 9, Slim and 

slender and starry-eyed, foi preservada, entretanto os adjetivos utilizados na tradução 

não correspondem literalmente aos originais, que seriam algo como magra, esbelta e de 

olhos estrelados. A fim de manter o estilo do verso, escolhemos fazer uso de “suave”, 

“sonsa” e “sensual”, que apesar de não seguirem o sentido original da canção, 

sustentam-se na caracterização do personagem elaborada ao longo do enredo (a palavra 

“suave” remete aos adjetivos “meiga” e “terna”, características da escrava-cortesã 

apresentadas na canção Amável, na qual a moça afirma que não tem nenhum talento - é 

sonsa. E certamente é sensual, uma vez que tem vários pretendentes durante o 

desenrolar da trama) . Os últimos versos apresentam rimas entre bed - red; pale - sail; 

tide - bride, que foram traduzidas sem seguir o mesmo padrão do original 

(A,B,A,B,C,C). Em português, as rimas ocorrem entre “vai” e “distrai” e “beijar” 

(termo duplicado) e “mar”. A sequência aliterativa original em [b] do último verso foi 

mantida; contudo, em inglês, há a presença de quatro substantivos, que foram 

transformados para o português em dois substantivos, uma locução adverbial de lugar e 

um verbo – visando à manutenção da coerência semântica da canção. 

 

 Trecho original: 

1. It‟s a pretty little picture, oh, my! 

2. Pretty little picture, how true! 

3. Pretty little picture which I, 

4. Pseudolittlelus, give to you! 

 

 Na tradução proposta: 

1. É bela essa imagem, plebeu! 

2. Bela essa imagem, pra já! 

3. Bela essa imagem que eu, 
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4. Pseudolinhozinhus, te dá! 

 

Nesta estrofe, há dois pares de rimas seguindo o esquema A,B,A,B: my e I; true 

e you. A tradução segue o mesmo esquema rímico ao criar os pares “plebeu”, “eu” e 

“já”, “dá”. A entonação permanece a mesma, uma vez que as palavras em português, 

assim como em inglês, são todas tônicas. A tradução do título, Pretty little picture, 

presente em vários trechos da canção, objetivou manter o número de sílabas e o ritmo da 

frase em detrimento de seu significado literal, algo próximo a “Bonito retratinho” ou 

“Bonita figurinha”, uma vez que picture pode ser traduzida por “retrato”, “figura”, 

“quadro”. Dentro do mesmo campo semântico, optamos por “imagem”, uma palavra 

adequada em termos de conteúdo e forma para a tradução. A canção original apresenta 

uma brincadeira com o nome do escravo, Pseudolus, que é fundido com o adjetivo little 

(“pequeno”). A tradução tentou manter o jogo de palavras somando Pseudolus com 

“inho”, um dos sufixos diminutivos do português, gerando “Pseudolinho”. Somou-se 

ainda “zinhus”, que seria outro sufixo diminutivo (“zinho”), havendo a troca da letra o 

por u, remetendo ao nome do escravo (Pseudolus).  Assim, a tradução brinca 

duplamente com o jogo de palavras original e o termo criado, “Pseudolinhozinhus”, 

encaixa perfeitamente no ritmo do verso 4.  

  Em relação à tradução do título da peça, optamos por seguir a mesma linha de 

raciocínio que os autores do musical utilizaram, como mencionado no capítulo de 

apresentação da obra. Uma vez que em português não há o uso da expressão cristalizada 

pelos cômicos do vaudeville (A funny thing happened on the way to), escolhemos 

manter a mesma estrutura do título original por acreditarmos que, em geral, traduções 

podem servir como meio de entrada de novos vocábulos e expressões na língua de 

chegada. Os nomes dos personagens quando em latim ou aproximações do latim foram 

mantidos como no original, enquanto os nomes dos personagens em inglês, como os 

Proteans, foram traduzidos por “Protéicos”.  
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4. A TRADUÇÃO PROPOSTA
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 A tradução não está incluída nessa versão da monografia por questões de publicação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização desta monografia e de sua tradução, fizemos uma pesquisa que 

tentamos demonstrar até o momento. O primeiro passo para uma tradução 

simultaneamente poética e crítica é compreender a obra original e apreender sua 

essência criativa, seu modo de produção e sua poética. Tendo em vista essa perspectiva, 

fez-se necessário realizar um breve estudo acerca da Comédia Nova, gênero teatral 

greco-romano em que se situa a obra de Plauto (autor claramente imitado pelos 

criadores do Fórum), bem como sistematizar algumas de suas principais características 

textuais. Essa análise dos modelos latinos foi fundamental para a compreensão do 

método de composição da comicidade de cada ação no Fórum, por meio da comparação 

entre seus personagens e suas situações originais com aquelas que pudemos identificar 

no corpus da obra plautina. Como afirmamos, não se trata de uma exposição completa, 

mas de apenas um estudo introdutório que revele um pouco desse diálogo criativo. 

O entendimento acerca do conteúdo e dos aspectos formais do musical serviu de 

base para a construção da tradução proposta, cujo objetivo principal foi, como 

mencionado anteriormente, recriar a poética da peça. Para tanto, além do estudo teórico 

sobre o gênero teatral e a Comédia Nova, também utilizamos as teorias tradutórias de 

Henri Meschonnic e de Haroldo de Campos, juntamente com algumas considerações de 

Julio Plaza, ainda que não mencionado em citações ou notas, que defendem a 

indispensabilidade e a indissociabilidade da prática tradutória e da reflexão teórica. E 

mais, consideramos que, para realizar essa tradução poética e crítica, não poderíamos 

deixar de lado os aspectos formais ou a semântica do texto, mas compreendê-lo como 

um todo, como obra literária em que tudo contribui para o sentido geral, sem hierarquias 

entre forma e conteúdo. Nesse sentido, mais do que transmitir um conteúdo, buscamos 

recriar a poética do original, seu ritmo entre a fala e o canto, seu estilo oral e ao mesmo 

tempo literário, seu humor, etc.  

Assim, ao fim desta monografia, que aponta para um aprofundamento do estudo 

aqui iniciado, deixamos a tradução para julgamento do público, na esperança de que um 

dia a peça possa ser encenada em português. 
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