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Resumo: O tradutor é um mediador entre línguas e culturas. Porém, a sua 
presença é, muitas vezes, (quase) imperceptível para o leitor que, paulati-
namente, no decurso do processo de leitura, olvida que está perante uma 
vtcfw›«q0"C"Ýiwtc"fq"vtcfwvqt"g"c"tgngx¤pekc"fq"ugw"rcrgn"ectgego"ckpfc"
fg"xkukdknkfcfg."ukvwc›«q"swg"ug"ocpvgtƒ"gpswcpvq"p«q"hqt"uwÝekgpvgogpvg"
conhecida a complexidade da sua função e a relevância do seu papel. A 
tradução de textos literários com fraseologismos é particularmente com-
plexa, dado que, em geral, estes enunciados não podem ser traduzidos 
literalmente. A partir de exemplos reais, isto é, extraídos da tradução por-
tuguesa de duas obras da literatura espanhola �Gn"Swklqvg de Miguel de 
Cervantes e La Celestina de Fernando Rojas � e da tradução espanhola de 
duas obras literárias portuguesas � a Comédia Eufrosina de Jorge Ferreira 
de Vasconcelos e Levantado do Chão de José Saramago � , analisaremos 
as soluções encontradas em função das opções tradutológicas.

Palavras chave: Palavras-chave: Fraseologia, Paremiologia, Tradução, 
Literatura, Provérbio.

Abstract: The translator is a mediator between languages and cultures. 
Pgxgtvjgnguu"jku"rtgugpeg"ku"qhvgp"pgctn{"kpxkukdng"vq"vjg"tgcfgt0"Vjg"tgn-
gxcpeg"qh"vjg"tqng"qh"vjg"vtcpuncvqt"uvknn"ncem"xkukdknkv{"cpf"vjku"ukvwcvkqp"
yknn"tgockp"wpnguu"vjg"eqorngzkv{"qh"jku"hwpevkqp"cpf"vjg"tgngxcpeg"qh"jku"
tqng"ctg"ocfg"xkukdng0"Vjg"vtcpuncvkqp"qh"nkvgtct{"vgzvu"ykvj"rjtcugqnqi{"
ku"rctvkewnctn{"eqorngz"cu"vjgug"uvtwevwtgu"ecppqv"dg"nkvgtcnn{"vtcpuncvgf0"
Yg"ujcnn"cpcn{ug"vjg"uqnwvkqpu"qhhgtgf"d{"fkhhgtgpv"vtcpuncvkqpu"qh"hqwt"
nkvgtct{"yqtmu."vyq"Urcpkuj"cpf"vyq"Rqtvwiwgug""*Gn"Swklqvg"d{"Okiwgn"fg"
Cervantes, La Celestina"d{"Hgtpcpfq"Tqlcu."vjg"Comédia Eufrosina""d{"
Jorge Ferreira de Vasconcelos and Levantado do Chão"d{"Lqufi"Uctcociq+0

Keywords: Rjtcugqnqi{."Rctgokqnqi{."Vtcpuncvkqp."Nkvgtcvwtg."Rtqxgtd0
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Kpvtqfw›«q
Guvg"okpk/ewtuq" kpvkvwncfq"ÅHtcugqrctgokqnqikc"g"VtcfwvqnqikcÇ1 

visa expor de forma objetiva e factual quais as estratégias de tradução 
de fraseologismos e sobretudo de parémias populares quando inseridas 
em textos literários.

Assim, procederei à análise tradutológica de textos literários por-
tugueses e espanhóis, visando tanto quanto possível uma explanação da 
problemática que envolve a tradução de fraseologismos e especialmente 
de parémias populares.

30"" Swguv‰gu"vg„tkecu
Primeiramente, abordarei algumas questões teóricas fulcrais para 

a delimitação do objeto de estudo e para a compreensão da análise que 
me proponho fazer.
 3030"" Fghkpk›«q"fg"htcugqnqikuoq

Rqt"ÅHtcugqnqikuoqÇ"qw"Åwpkfcfg"htcugqn„ikecÇ"gpvgpfc/ug"q"eqplwp-
to de elementos linguísticos compostos (ou seja, o conjunto de elementos 
linguísticos que sofreram um processo de lexicalização), institucionalizados 
rgnq"wuq."Ýzqu."ewlq"itcw"fg"kfkqocvkekfcfg"*p«q/eqorqukekqpcnkfcfg"fq"
sentido) pode ser maior ou menor. De salientar que estes fraseologismos, se 
dgo"swg"uglco"Ýzqu."rqfgo"crtgugpvct"xctkc›«q"*ocu."pguug"ecuq."cu"xctkcp-
tes também estão lexicalizadas, sendo a variação condicionada pelo uso).

As unidades fraseológicas ou fraseologismos também são designadas 
eqoq"gzrtguu‰gu"Ýzcu."gzrtguu‰gu"etkuvcnk¦cfcu"qw"gzrtguu‰gu"kfkqoƒ-
ticas. A fraseologia ocupa-se do estudo das unidades fraseológicas (ou 
gzrtguu‰gu"Ýzcu+0"Eqpukfgtcpfq."go"igtcn."swg"cu"rctfiokcu"u«q"htcugq-
nqikuoqu"eqo"ectcevgt‡uvkecu"gurge‡Ýecu."fgncu"ug"qewrc"c"rctgokqnqikc0""

1 Este artigo tem origem num mini-curso que lecionei no âmbito do II Congresso Internacional de 
Fraseologia e Paremiologia & I Congresso Brasileiro de Fraseologia, que decorreu em Brasília de 
13 a 17 de novembro de 2011. Este mini-curso deve-se a um gentil convite da Profª Maria Luísa 
Ortiz, a quem gostaria de expressar aqui o meu agradecimento. Desse mini-curso, composto  por 
duas sessões, que perfazem um total de 6 horas, tentarei aqui, no escasso espaço de que disponho, 
dar uma brevíssima síntese. Este trabalho é fruto de pesquisas em paremiologia e tradutologia que 
tenho vindo a desenvolver ao longo de mais de duas décadas.
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1.2.  Dghkpk›«q"fg"rctfiokc"
Em português, são múltiplos os termos utilizados para designar 

as estruturas paremiológicas. Entre outras designações encontram-se 
nomeadamente as seguintes: adágios, aforismos, anexins, apodos, apo-

vgiocu."czkqocu."dgtd‰gu."dtqectfqu."eqpugnjqu."fkvcfqu."gpukpcp›cu."
gzgornqu."ipqocu."lw‡¦qu."oƒzkocu."rctfiokcu."rtqn„swkqu."rtqxfitdkqu."
tkh‰gu"*tkh«gu."tkh«qu"qw"tght«gu+."ugpvgp›cu, etc.

C"fkÝewnfcfg"fg"fgÝpkt"eqo"tkiqt"guvgu"vgtoqu"fi"dgo"xku‡xgn"pcu"
muitas tentativas feitas até hoje. E, se bem que não possamos dizer que 
tenham sido totalmente inúteis, tão pouco alcançaram o êxito desejado. 
Qualquer consulta de um dicionário de língua permitir-nos-á concluir 
do caráter subjetivo e da circularidade dos conceitos que remetem in-
cessantemente de um termo para outro como se todos fossem mais ou 
menos sinónimos. 

Go"igtcn."eqpukfgtc/ug"swg"ÅrctfiokcÇ é o arquilexema, o termo mais 
abrangente. Em português europeu, o termo mais utilizado para designar 
uma parémia (sobretudo de carácter popular) é provérbio.

3050"" Curgvqu"vg„tkequ"uqdtg"vtcfwvqnqikc
Cpvgu"fg"kpkekct"c"cpƒnkug"vtcfwvqn„ikec"rtqrtkcogpvg"fkvc."cÞqtctgk"

algumas noções básicas, como sejam: Vtcfwvqnqikc."vtcfw›«q."Ýfgnkfcfg."
gswkxcn‒pekc"g"gttq"fg"vtcfw›«q.

c+"Vtcfwvqnqikc
A Tradutologia, também designada Guvwfqu" uqdtg"c"Vtcfw›«q ou 

Guvwfqu"fg"Vtcfw›«q, é uma disciplina relativamente recente, que data dos 
anos 70 do séc. XX, e se ocupa da teoria e prática da tradução. A perspectiva 
tradutológica atual parece ser tendencialmente não prescritiva, analisando-se 
o processo de tradução e as estratégias do tradutor face aos problemas com 
que se depara, através do confronto do texto de partida com o texto de chega-
da. O confronto sistemático do texto original com o texto traduzido permite 
compreender melhor o processo de tradução, a capacidade de criatividade do 
vtcfwvqt"g"fg"tguqnw›«q"fqu"rtqdngocu"vtcfwvqn„ikequ."c"Ýo"fg"swg"q"ngkvqt"
da língua de chegada se depare com um texto igualmente legível, com o 
oguoq"itcw"fg"fkÝewnfcfg"fg"ngkvwtc"swg"ugpvktkc"ug"nguug"q"vgzvq"qtkikpcn0
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d+"Vtcfw›«q
Por tradução, entende-se um processo de transferência interlinguís-

vkec"g"q" tgurgevkxq"rtqfwvq0"Ugiwpfq"Dcuupgvv" *4225<"42+."ÅQ"swg"ug"
entende normalmente por tradução envolve a transferência de um texto 
originalmente escrito numa língua, a língua de partida (LP), para uma 
n‡piwc"fg"ejgicfc"*NE+"rqt"hqtoc"c"ictcpvkt"swg"3+"q"ukipkÝecfq"fqu"
dois textos seja aproximadamente o mesmo e que 2) as estruturas da LP 
sejam preservadas tanto quanto possível, mas não tanto que distorçam 
itcxgogpvg"cu"guvtwvwtcu"fg"NE0Ç"Vtcvc/ug."rqku."fc"vtcfw›«q"kpvgtnkpiw‡u-
tica, a tradução entre dois sistemas linguísticos diferentes.

Em geral, o tradutor traduz para a sua língua materna (tradução 
direta) e não para uma língua diferente da sua (tradução inversa), dado 
que a questão da direcionalidade da tradução se prende com o grau de 
fkÝewnfcfg"ugpvkfc"rgnq"vtcfwvqt0"Fkvq"fg"qwvtq"oqfq."fi"eqpugpuwcnogpvg"
aceite que é mais difícil fazer uma tradução inversa.  

A desvalorização quer da tradução, entendida como uma actividade 
secundária, quer do papel do tradutor teve como consequência nefasta 
uma redução do nível de exigência da qualidade das traduções.

C"fkipkÝec›«q"fc" vtcfw›«q" tguwnvc"fc"eqortggpu«q"fc" uwc"eqo-
plexidade, nomeadamente através da análise descritiva e sistemática do 
processo de tradução. Com efeito, os estudos descritivos constituem a 
base empírica imprescindível para a obtenção de dados, permitindo-nos 
c"xgtkÝec›«q"fg"jkr„vgugu"uqdtg"cu"qr›‰gu"fq"vtcfwvqt"g"c"hqtownc›«q"
fg"guvtcvfiikcu"rctc"c"tguqnw›«q"fg"rtqdngocu"gurge‡Ýequ"eqnqecfqu"rgnc"
tradução.

c) Fidelidade

Nqpiqu"v‒o"ukfq"qu"fgdcvgu"go"vqtpq"fc"pq›«q"fg"ÐÝfgnkfcfgÑ"go"
vtcfw›«q0"Eqo"ghgkvq."cq"nqpiq"fc"Jkuv„tkc."c"Ýfgnkfcfg"fc"vtcfw›«q"vgo"
permanecido uma noção-chave. Coloca-se, porém, a seguinte questão: 
C"swg"fgxg"q"vtcfwvqt"ugt"ÝgnA"G"cu"tgurquvcu"xctkco"ugiwpfq"cu"firqecu"
gpvtg"ugt"Ýgn"cq"eqpvg¿fq"qw"§"hqtoc0"Guvc"xku«q"fkeqv„okec"swg"ugrctc"
hqtoc"g"ukipkÝecfq"fi"eqpukfgtcfc"rqt"cniwpu"cwvqtgu"eqoq"woc"hcnuc"
questão, dado que forma e conteúdo estão intrinsecamente ligados2.

2 Vide Georges Steiner (2002): Fgrqku" fg"Dcdgn0/"Curgevqu" fc" Nkpiwcigo" g" Vtcfw›«q, Lisboa: 
Relógiod�água. [After Babel � Aspects of Laanguage and Translation, 1975.]
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O papel de mediador linguístico e cultural implica que o tradutor 
assuma um compromisso para com o texto original (na língua de partida), 
mas também para com o leitor do texto na língua de chegada.

f+"Gswkxcn‒pekc
Woc"fcu"swguv‰gu"egpvtcku"fc"vtcfw›«q"fi"c"swguv«q"fc"Ågswkxcn‒p-

ekcÇ0"C"pq›«q"vtcfkekqpcn"fg"gswkxcn‒pekc."eqoq"rtguetkvkxc"g"ogtcogpvg"
linguística, surge hoje como obsoleta. Conscientes de que a equivalência 
total é uma utopia, entende-se atualmente a equivalência como uma no-
ção dinâmica e funcional, que é determinada em função do contexto e 
fc"Ýpcnkfcfg"fc"vtcfw›«q0"Dwuec/ug."rqku."c"gswkxcn‒pekc"eqowpkecvkxc."
recorrendo a meios diferentes, conscientes que estamos das diferenças 
linguísticas e culturais, simultaneamente causa e consequência de uma 
categorização distinta do universo.

g+"Gttq"fg"vtcfw›«q
Basicamente � e de uma forma algo simplista � podemos considerar 

como erro de tradução qualquer tradução inadequada.

Carece ainda a Tradutologia de uma tipologia de erros de tradução, 
dada a falta de estudos empíricos que sustentem e permitam o seu esta-
belecimento.

São várias as causas que podem provocar erros de tradução: a incom-
preensão total ou parcial do sentido do texto original, as interferências 
de que são exemplo os falsos amigos, a formulação de um enunciado 
que resulte incompreensível ou absurdo na língua de chegada, a adição 
kplwuvkÝecfc"fg"kphqtoc›«q."qw."rgnq"eqpvtƒtkq."c"qokuu«q"fg"kphqtoc›«q"
necessária à compreensão do texto3. 

40" Rtqxfitdkqu"kpugtkfqu"go"qdtcu"nkvgtƒtkcu<"cpƒnkug"fg"" rtqdngocu"vtcfwvqn„ikequ

A tradução de textos literários implica que o tradutor tenha compe-
v‒pekcu"gurge‡Ýecu."pqogcfcogpvg."woc"eqorgv‒pekc"nkvgtƒtkc0"

5" Eh0"pqogcfcogpvg"Jwtvcfq"Cndkt"*4229<"4;2"g"ugiu+."qpfg"cnwfg"§"encuukÝec›«q"fg"gttqu"rtqrquvc"
por Delisle (1993): Nc"vtcfwevkqp"tckuqppfig0"Ocpwgn"fÓkpkvkcvkqp"§"nc"vtcfwevkqp"rtqhguukqppgnng"fg"
nÓcpincku"xgtu"ng"htcp›cku, col. Pédagogie de la traduction 1, Les Presses de l�Université d�Ottawa.
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A primeira etapa do processo de tradução é a leitura do texto original 
e toda a leitura é um ato de interpretação, o leitor/tradutor é condicionado 
pela sua bagagem cultural e pelo seu domínio da língua.

50"" C"vtcfw›«q"rqtvwiwguc"fg"vgzvqu"nkvgtƒtkqu"gurcpj„ku
A língua espanhola e a língua portuguesa são duas línguas próximas 

g" eqo"wo"rcuucfq" eqowo0"Eqoq"cÝtoc"Icte‡c"[gdtc" *4228<" 4:5+."
pensa-se muitas vezes que �A proximidade das línguas permite de igual 
modo, na tradução do espanhol para o português, salvar, com frequência, 
quase completamente o conteúdo e a forma do original� 4.

Vcodfio"Octv‡pg¦"Uqngt"*4222<"333+"htkuc"swg<"ÅC"rtkogktc"swguv«q"
ideológico-linguística, levantada pelas traduções de literatura espanhola 
em Portugal, é a da ugognjcp›c das línguas envolvidas no processo da 
tradução. Esta questão tem duas consequências imediatas: por um lado, 
hwpfcogpvc" c" cÝtoc›«q" fc" ceguukdknkfcfg" fq" qtkikpcn" g" fq" ectƒevgt"
prescindível da tradução; por outro, favorece uma estratégia de tradução 
que procura na língua portuguesa correspondências verbais próximas da 
língua de partida não só na semântica mas também na forma fónica e grá-
Ýec"fcu"rcncxtcu0"Guvc"guvtcvfiikc"rqfg"§u"xg¦gu"rtkxkngikct"c"rtqzkokfcfg"
fónica em relação à semântica � o que normalmente seria considerado um 
ÐgttqÑ"fg"vtcfw›«q0Ç"Cetguegpvc"ckpfc."nqiq"c"ugiwkt"*r0"334+<"Åpq"ecuq"
das traduções portuguesas de literatura espanhola não se trata apenas de 
uma trivial falta de conhecimentos do tradutor ao nível do dicionário, 
mas do resultado da aplicação de uma estratégia de tradução baseada na 
ideia dominante da ugognjcp›c, e que se pode relacionar com a estra-
tégia geral de fqoguvkec›«q que a cultura portuguesa aplica aos textos 
literários espanhóis, não só ao nível da poética e da ideologia, mas até 
ao nível da própria língua, que é lida através da sua ugognjcp›c e não 
fc"uwc"fkhgtgp›c0Ç

A pretensa acessibilidade da língua espanhola pelo leitor português 
é, sem dúvida, uma das causas para se ter traduzido menos.

Apesar da proximidade linguística e cultural entre Portugal e Es-
panha, não devemos considerar ab initio que a tradução não suscitará 
quaisquer problemas e se poderá traduzir literalmente. Com efeito, só 

4  Tradução minha. 
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através de uma análise tradutológica exaustiva e sistemática será possível 
compreender o grau de adequação da tradução. Questão sumamente rele-
vante, tanto mais que um leitor português que não tenha acesso às obras 
literárias em espanhol (ou a edições bilingues) não terá a possibilidade 
de fazer qualquer juízo crítico sobre a tradução. 

60" "Cu"rctfiokcu"pc"nkvgtcvwtc
A tradução de textos literários com parémias resulta ainda mais 

complexa, sendo absolutamente necessário que o tradutor possua com-
petência paremiológica em ambas as línguas de trabalho, o que nem 
sempre acontece.

C"rtkogktc"fkÝewnfcfg"eqpukuvg"pc"kfgpvkÝec›«q"fcu"rctfiokcu"pq"
contexto literário. Porque o autor pode fazer uma citação ipsis verbis 
do provérbio, citando-o completo ou truncado, introduzindo-o (ou não) 
cvtcxfiu"fg"wo"kfgpvkÝecfqt"hqtocn."ocu"rqfg"v«q"uqogpvg"hc¦gt/njg"woc"
alusão, ou adaptá-lo ao discurso das personagens, ou ainda parafraseá-lo, 
ou subvertê-lo, alterando-lhe a forma, e recriando-o (jogo de palavras).

De igual modo, o tradutor pode selecionar diversas estratégias.

O primeiro passo do tradutor deverá ser proceder a uma leitura 
integral da obra que irá traduzir. Nessa leitura tentará apreender não só 
o sentido global do texto, mas também a forma como se estrutura, as 
caraterísticas linguísticas mais recorrentes, o ritmo do texto e a presen-
ça de intertextualidades. Em suma, tentará aperceber-se da urdidura do 
texto, da sua génese.

C"Ýo"fg"cdqtfct"cniwpu"rtqdngocu"vtcfwvqn„ikequ."cpcnkuctgk"gz-
certos de duas obras da literatura espanhola �Gn"Swklqvg de Miguel de 
Cervantes e La Celestina de Fernando Rojas � e de duas obras da literatura 
portuguesa � a Comédia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos e o 
romance Levantado do Chão de José Saramago �. 

Ao proceder a uma análise tradutológica, não pretendo fazer juízos 
de valor, mas observar acuradamente e descrever as opções do tradutor 
e a adequação da tradução, tendo em consideração o contexto cultural, 
social e histórico.

Estes textos bem como as suas traduções foram por mim integral-
mente analisados, de forma sistemática e exaustiva, e deram origem 
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c"rwdnkec›‰gu" *eh0"DkdnkqitcÝc+0"Cswk." fcfcu" cu" nkokvc›‰gu"fg" ectƒvgt"
espacial, procedi a uma seleção de alguns parcos exemplos por obra.

4.1.  Don Quijote de la Mancha de Cervantes

Cfqvgk"c"gfk›«q"gurcpjqnc"fg"C0"Dngewc"("C0"Rq¦q"*4227+."rwdkecfc"
pela Espasa-Calpe e a tradução portuguesa de Miguel Serras Pereira, 
publicada pelas Edições Dom Quixote, em 2005.

Passo a analisar algumas parémias populares incluídas na obra Don 

Swklqvg"fg"nc"Ocpejc de Miguel de Cervantes, confrontando-as com a 
sua tradução portuguesa.

1) A dineros pagados, brazos quebrados (Sancho, II 71).
Trad. port.: �dinheiros recebidos, braços caídos� (p. 602)

A solução apresentada não parece corresponder a nenhum provérbio 
português, mas ser tão-somente uma tradução quase literal, que mantém 
a estrutura bimembre e a rima interna. 

Eqpuwnvcpfq"Ecorqu"("Dctgnnc"*4227<"355+"uqdtg"q"ukipkÝecfq"fguvg"
rtqxfitdkq"gurcpjqn."xgtkÝecoqu"swg<"ÐCeqpugnjc"c"swg"p«q"ug"rciwg"
adiantado, porque quem recebe perde o estímulo para realizar a obra.�5

Dito isto, podemos concluir que o provérbio português Quem paga 

adiantado é sempre mal servido é uma correspondência conceptual e é, 
por conseguinte, uma opção de tradução.

2) A Dios rogando y con el mazo dando (Sancho, II 35 e II 71).
Trad. port.: �a Deus rogando e com o maço dando� (p. 469); �Deus valha 
a quem trabalha� (p. 603).

A parémia espanhola tem como correspondência formal o provérbio 
que o tradutor adotou na primeira ocorrência, ou seja, �A Deus rogando 

g"eqo"q"oc›q"fcpfq�. Contudo, na segunda ocorrência do referido pro-
vérbio espanhol, o tradutor opta por uma tradução distinta �Deus valha a 

swgo"vtcdcnjc�, que parece ser uma criação do tradutor, e uma interpre-
tação inadequada do provérbio espanhol. De salientar ainda que adotar 
soluções diferentes perante o mesmo enunciado paremiológico, revela 
assistematicidade na estratégia de tradução e denota uma inconsistência 

5  Tradução minha.
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na aplicação dos critérios, podendo induzir o leitor a crer que o próprio 
autor recorreu também a provérbios diferentes, o que não foi o caso.

De notar que no caso dos fraseologismos, e especialmente das 
parémias, é ainda mais relevante que os critérios adotados sejam uni-
formemente aplicados, assim se o parémia é citada mais de uma vez na 
obra, a tradução adotada deve conservar-se em todos os contextos em 
que ela ocorra na obra.

3) A quien Dios quiere bien, la casa le sabe (Sancho, II 43).
Trad. port.: �a quem Deus guarda, o sono não tarda� (p. 493)

O provérbio espanhol tem como correspondência formal o provérbio 
português C"swgo"Fgwu"swgt"dgo."c"ecuc"njg"ucdg (que, note-se, surge 
já na Eufrosina (Acto Cuarto, Cena Sexta, p. 266)). O tradutor opta, 
contudo, por criar uma estrutura semelhante ao provérbio espanhol, mas 
eqo"wo"ukipkÝecfq"fkuvkpvq0

4) Al buen callar llaman Sancho (Sancho, II 43).
Trad. port.: �bem cala Sancho.� (p. 493)

A parémia espanhola é: �Al buen callar llaman santo�. 

Ucpejq"ekvc/q."ocu"uwdxgtvg/q"cq"uwduvkvwkt"ÅucpvqÇ"rgnq"ugw"pqog"
rt„rtkq0"Pguvg"ecuq"gurge‡Ýeq"fg"uwdxgtu«q"eqo"wo"qdlgvkxq" n¿fkeq."
uma tradução adequada consistiria no provérbio português equivalente 
swg"crtgugpvcuug"q"oguoq"vkrq"fg"oqfkÝec›«q0"Fg"hcevq."c"rctfiokc"rqt-
tuguesa é: �Ao bem calar chamam santo�, tornando-se, por isso, apenas 
pgeguuƒtkq"rtqegfgt"§"uwduvkvwk›«q"fc"rcncxtc"ÅucpvqÇ"rqt"ÅUcpejqÇ."vcn"
como ocorre no texto original.

5) Allá van leyes do quieren reyes (Doña Rodríguez, II 37).
Trad. port.: �vão as leis onde querem os reis� (p. 474)

A parémia portuguesa equivalente é a que consta da tradução. Há, 
contudo, uma variante: �Nƒ"x«q"ngku"qpfg"swgtgo"qu"tgku�, que resulta 
mais próxima do texto original.

Este mesmo provérbio surgira já anteriormente no texto na boca de 
outra personagem que o citara truncado, deixando ao interlocutor/leitor 
a tarefa de preencher a lacuna, tendo, no entanto, alertado para o enun-
ekcfq"rctgokqn„ikeq"kpcecdcfq"cvtcxfiu"fc"gzrtguu«q"Åg"p«q"fkiq"ockuÇ<
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b) Allá van leyes... y no digo más *Gn"dctdgtq"fgn"{gnoq."K"67+0
Trad. port.: �as leis sabem-nas os reis� (p. 282)

Porém a tradução portuguesa não só apresenta o enunciado completo 
como não corresponde semanticamente ao que expressa o texto da língua 
de partida, apresentando uma solução duplamente inadequada.

6) No se toman truchas000 (Sancho, II 71).

Trad. port.: �não se fazem fritadas sem ovos� (p. 601)

O tradutor parece não ter reconhecido a parémia que se encontra 
truncada mas subentendendo o sentido recorre a um provérbio português 
eqo"wo"ukipkÝecfq"rt„zkoq"g"ekvc/q"eqorngvq0"Eqpvwfq."jƒ"woc"rctfi-
mia portuguesa formalmente correspondente à parémia espanhola: Não 

se tomam trutas a bragas enxutas"*ewlc"xctkcpvg"ocku"cevwcn"fi<"ÅP«q"ug"
rgueco"vtwvcu"fg"dtcicu"gpzwvcuÇ+0

Go"uwoc<"Fg"wo"oqfq"igtcn."q"vtcfwvqt"fi"Ýgn"cq"vgzvq"qtkikpcn."
mas não parece apresentar o mesmo grau de competência paremiológi-
ca, observando-se alguma assistematicidade na tradução, alguns erros 
de tradução, resultantes quer de adições, quer de traduções literais, de 
não ter procurado com êxito as parémias correspondentes em português, 
de não ter adotado critérios uniformes nem aplicado o mesmo tipo de 
alterações nos enunciados paremiológicos portugueses que se observa 
no texto original.

De referir ainda que, por vezes, a tradução não é adequada, pois 
resulta estranha ou incompreensível.

4.2.  La Celestina de rojas

La Celestina de Fernando de Rojas6 foi publicada pela primeira vez 
em Burgos, em 1499 (ou um pouco antes, dado que deverá ter sido escri-
ta em 1496 ou depois desse ano)7 e intitulava-se inicialmente Comedia 

de Calisto y Melibea. Entre 1500 e 1502, a comédia transforma-se em 
tragicomédia: o título altera-se para Tragicomédia de Calisto y Melibea, 

6  Referindo-se a La Celestina."Hgtpcpfq"fg"Tqlcu"cÝtoqw"vgt"gpeqpvtcfq"q"rtkogktq"cvq"go"Ucncocpec"
e ter simplesmente completado a obra. Segundo ele, seria Juan de Mena ou Rodrigo Cota o autor do 
rtkogktq"cvq0"Cniwpu"gurgekcnkuvcu"fghgpfgo"swg"vcn"cÝtoc›«q"p«q"rcuuctkc"fg"wo"tgewtuq"nkvgtƒtkq."
e atribuem a totalidade da obra a Fernando de Rojas.

7  Segundo alguns autores, La Celestina utiliza o Índex de sentenças de Petrarca de 1496.
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apresentando este texto mais cinco atos (Tratado de Centúrio). O título 
designava as duas personagens principais, mas gradualmente a força de 
Celestina, a velha alcoviteira, proxeneta e feiticeira, alteraria a forma 
como a obra viria a ser conhecida, ainda no séc. XVI.

604030"" C"vtcfw›«q
Go"3;::."c"gfkvqtc"Cuu‡tkq"("Cnxko"rwdnkeqw"woc"vtcfw›«q"rqtvw-

guesa de La Celestina. O tradutor foi José Bento, que utilizou como texto 
fg"rctvkfc"c"gfk›«q"gurcpjqnc"fg"Fqtqvj{"U0"Ugxgtkp"*Cnkcp¦c"Gfkvqtkcn."
Madrid, 1969 ; 5ª ed., 1977). É esta a tradução que passarei a analisar.

Eqphtqpvgk/c"eqo"c"gfk›«q"fg"Fqtqvj{"U0"Ugxgtkp"*37²"gf0."3;;2+."
rctc"xgtkÝect"q"itcw"fg"cfgswc›«q"g"Ýfgnkfcfg"fc"vtcfw›«q"fg"Lqufi"Dgpvq"
ao texto espanhol. Vejamos alguns exemplos:

1) �y a buen entendedor...� (Sempronio, VIII 141)
Trad. port.: �g"rctc"dqo"gpvgpfgfqt000� (p. 99)

Tratando-se de um provérbio muito conhecido, não se considera 
necessário citá-lo na íntegra. O autor de La Celestina recorre por vezes a 
uma citação incompleta. Deste modo, inclui o leitor num jogo, obrigando-
o a participar ativamente na reconstrução do provérbio. Note-se que é 
forçoso que o leitor conheça o provérbio, para que o consiga completar. 
A tradução respeita na íntegra o texto original.

2) �A perro viejo no cuz cuz� (Sempronio, XII 182)
Trad. port.: �Cão velho não vai atrás de assobios� (p. 137)

Q"rtqxfitdkq"gurcpjqn"ukipkÝec"swg"fi"owkvq"fkh‡ekn"gpicpct"swgo"fi"
experiente. 

O tradutor parece desconhecer a existência do provérbio português 
�A perro velho não digas busbus�, que Antonio Delicado já regista no 
primeiro adagiário português datado de 1651, e opta por uma solução 
que creio ser uma criação de uma estrutura semelhante a uma parémia, 
com um sentido global próximo do texto original.  

Atualmente, utiliza-se sobretudo o provérbio: �C"oko"p«q"swg"uqw"
cão velho�.
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3) �el lobo es en la conseja� (Areusa, XVII  209-210)
Trad. port.: �hcnc"pq"ocw000� (p. 164)

Ecorqu"("Dctgnnc"*4227<"428+"gzrnkeco"swg"ug"wuc"rctc"cfxgtvkt"
que se deve terminar a conversa quando se fala de alguém que, sem que 
tenham notado, chegou inesperadamente. Quanto ao provérbio português 
cÝtoc"swg"swcpfq"ug"pqogkc"cniwfio"guuc"rguuqc"uwtig"fg" kogfkcvq0"
Advertem ambos para o perigo.

De notar que na tradução portuguesa o provérbio está incompleto, 
faltando-lhe o 2º membro: Falai no mau, aparelhai o pau, enquanto que 
o provérbio espanhol está completo no texto de partida.

4) �por demás es la cítola en el molino� (Melibea, XVI 205)
Trad. port.: �p«q"cfkcpvc"swg"c"e‡vqnc"cxkug"swg"q"oqkpjq"rctqw"swcpfq"
o moleiro é surdo� (p. 160)

No texto original, o provérbio espanhol omite a oração subordinada 
vgorqtcn<"Åewcpfq"gn"oqnkpgtq"gu"uqtfqÇ"swg"eqttgurqpfg"cq"4³"ogodtq0"
Por seu lado, a tradução apresenta uma paráfrase do provérbio português: 
Årqt"fgocku"fi"c"e‡vqnc"swcpfq"q"oqngktq"fi"uwtfqÇ."swg"eqttgurqpfg"hqt-
malmente ao provérbio espanhol.

Em suma, José Bento apresenta nesta tradução uma grande compe-
tência paremiológica, sendo raras as excepções.

70"" C"vtcfw›«q"gurcpjqnc"fg"vgzvqu"nkvgtƒtkqu"rqtvwiwgugu
Abordaremos, em seguida, problemas inerentes à tradução espanhola 

de parémias inseridas em textos literários portugueses.

1. A Comédia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos

A Comédia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos, impressa 
pela primeira vez em 1555, em Coimbra, rapidamente alcançou grande 
popularidade. Em onze anos foi reimprimida quatro vezes. Este triunfo 
admirável para a época foi silenciado em 1581, quando surge no Índex 
como obra proibida. Até que, em 1616, Rodrigues Lobo consegue que 
volte a ser reimpressa em Lisboa, após ter-lhe introduzido as alterações 
impostas pela Censura. Em 1631, é traduzida para castelhano, por Fer-
pcpfq"fg"Dcnnguvgtqu"{"Uccxgftc0"
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Eufrosina é uma peça de teatro escrita em prosa, em V atos e 39 
cenas, feita não para ser representada, mas para ser lida, dada a densidade 
de referências literárias, de citações paremiológicas e a condensação da 
informação de caráter cultural que interrompe, amiúde, o desenvolvi-
mento da ação.

Nesta análise, tomei como ponto de partida o texto português da 
edição de 1555, redescoberta por Eugenio Asensio, no século XX, em 
Espanha.

Para o estudo da tradução para castelhano (de Saavedra), utilizei a 
gfk›«q"fg"3957."kortguuc"pc"QÝekpc"fg"Cpvqpkq"Octkp8.

5.1.  A"vtcfw›«q"fcu"rctfiokcu
Hgtpcpfq"fg"Dcnnguvgtqu"{"Uccxgftc"vtcfw¦kw"c"Comédia Eufrosina 

para castelhano e publicou-a em Madrid, em 1631, mas não referiu qual 
a edição ou edições portuguesas que teria utilizado para a tradução.

Não somente se ignora quais as edições do texto original português em 
que Saavedra se terá baseado para a tradução9 mas também se desconhece 
os rifoneiros ou adagiários que terá consultado para traduzir as parémias.

Desconhecem-se os critérios utilizados por Saavedra na tradução 
quer no texto em geral, quer nas parémias propriamente ditas. 

Saavedra completou muitos provérbios e omitiu outros. Possivel-
mente, os que não conhecia ou julgava não terem correspondência em 
castelhano.

Cniwpu"fqu"rtqxfitdkqu"swg"Uccxgftc"p«q"vtcfw¦"vcodfio"p«q"Ýiwtco"
na edição de F. Rodrigues Lobo. Efetivamente, a edição de Rodrigues 
Lobo (1616) contém amiúde os provérbios incompletos, ou seja, apresen-
ta somente o primeiro hemistíquio, após o qual se diz �(e0�, pressupondo 
que o leitor/espetador os conhece e saberá completá-los. Cria-se assim 
uma maior cumplicidade (e um jogo lúdico) com o leitor, obrigando-o 
a uma leitura ativa.

Observemos alguns exemplos:

8  Recolhi e listei 623 parémias na edição portuguesa de Eugenio Asensio e 571 parémias na tradução 
de Saavedra.

;" "Cwdtg{"Dgnn"*3;3;<"ZXKK+"eqpukfgtc"swg"Uccxgftc"vqoqw"eqoq"dcug"cu"gfk›‰gu"fg"3783"g"fg"3838"
(ou seja, a edição cerceada por Rodrigues Lobo).
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1) Andrade: �Diz a caldeyra a sertaam, tirte laa não me luxes!� in 
Asensio (1951: Acto III, cena segunda, p. 182, ls. 15-16);

 �Diz a caldeira a sertãa.� in Rodrigues Lobo (1616: Acto III, 
cena segunda, 109);

�Dice la caldera à la sarten� in Saavedra (1735: 201, l. 3). Ou seja, 
o provérbio está incompleto. 

Em casos como este, parece percetível que, por vezes, Saavedra 
terá usado na tradução a edição de Rodrigues Lobo, ainda que possa ter 
consultado adicionalmente alguma outra edição.

2) Duarte: �quem ao diante nam cata atrás se acha e mal barata�. in 
Asensio (1951: Acto II, cena quatro, p. 108, ls. 27-29);

Duarte: �quem ao diante nam olha &c.� in Rodrigues Lobo (1616: 
Acto II, cena quatro, p. 67);

Duarte: �quien adelante no mira, atràs se queda� in Saavedra 
(1735: 129, l. 6).

Saavedra acrescentou informação ao enunciado paremiológico ci-
tado na edição de Rodrigues Lobo, aproximando-se da edição de 1555.

5+"Ectk„Ýnq"fk¦"c"¥gn„vkrq<"Ðnunca de rabo de porco bom virote.� in 
Asensio (1951: Acto II, cena sete, p. 142, ls. 29-30).

Este provérbio também ocorre na edição de Rodrigues Lobo (1616: 
Acto II, cena sete, p. 86), porém Saavedra não o traduz. 

Na edição de Asensio, este mesmo provérbio ocorrera já no Acto I, 
egpc"vt‒u"*3;73<"85."nu0"9/;+"Î"Hknvtc"fk/nq"c"Ectk„Ýnq"Î."g"xqvc"c"uwtikt"pq"
Cevq"KKK."egpc"swkpvc"*3;73<"435."n0"53"{"436."n03+"Î"ekvcfq"rqt"Xkev„tkc"c"
Andresa. Saavedra também omite estas duas citações do provérbio. Con-
tudo, o provérbio tem uma correspondência quase literal em castelhano: 
De rabo de puerco, nunca buen virote (cf. Conde Tarrío 2001: 249). Com 
wo"ukipkÝecfq"rt„zkoq"rqfgoqu"ckpfc"ekvct<"ÐPwpec"fg"dgtgplgpc"ug"
hizo calabaza buena� (idem: ibidem).

4) Duarte: �quem bem tem e mal escolhe ec.� in Asensio (1951: Acto 
II, cena quarta, p. 110, ls. 29-30);
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�quem bem està, & mal escolhe, &c.� in Rodrigues Lobo (1616: 
Acto II, cena quarta, p.68);

�quien bien tiene, y mal escoge, por mal que le venga, no se 

enoje;� in Saavedra (1735: 131, ls. 20-22).

Como podemos constatar, Saavedra completou o provérbio. Dado 
que este provérbio, na edição de Asensio, aparece completo na página 
207, linha 1 (dito por Sílvia a Zelótipo), podemos questionarmo-nos se 
Saavedra o conheceria já ou se o teria visto (p. 207) no texto português 
e assim teria podido citá-lo completo na sua tradução.

5) Victória: �o ladrão todos cuyda que sam da sua condição� in Asensio 
(1951: Acto II, cena quarta, p.110, ls. 3-4);

Victória: �o ladrão, todos cuida que são da sua condição� in 
Rodrigues Lobo (1616: Acto II, cena quarta, p. 68);

�el ladrón, todos piensan que son de su condición� in Saavedra 
(1735: Acto II, cena quarta, p.130, ls. 21-22).

Enquanto que no texto português o sujeito é o ladrão, na tradução 
o sujeito é todos."nqiq"c"vtcfw›«q"tguwnvc"kpcfgswcfc."rqtswg"cÝtoc"q"
oposto do texto original.

6) �não há puta sem alcouiteyra� in Asensio (1951: Acto II, cena 
quarta, p. 109, l. 27) surge na boca de Duarte, na edição cerceada por 
Rodrigues Lobo (1616: 67) não aparece e em Saavedra (p. 130, ls. 11-
13) há simplesmente uma alusão ao provérbio: Duarte diz: �si no fuera 
por las tales, no huviera tantas mugeres malas.�

Eqpenwu«q
Ferreira de Vasconcellos tem um profundo conhecimento linguís-

tico e paremiológico e usa-o para caraterizar as personagens segundo 
o seu estatuto social e a sua cultura: as parémias cultas são utilizadas 
pelas personagens que pertencem a um meio social e cultural superior, 
enquanto que as parémias populares surgem na boca de Filtra, das moças 
e dos criados, realçando a diferença social entre ambos.
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Desta forma, os provérbios contribuem para a caracterização da per-
uqpcigo"swg"qu"ekvc."fgÝpkpfq"c"uwc"rgtuqpcnkfcfg"g"c"uwc"ogpvcnkfcfg"
através do seu discurso.

Tghgtkpfq/ug"§" vtcfw›«q"fg"Hgtpcpfq"fg"Dcnnguvgtqu"{"Uccxgftc."
Fqp"Htcpekueq"fg"Swgxgfq"{"Xknngicu"ucnkgpvc"swg<"Ðguvc"GWHTQUKPC."
fg"swg"ectgekcoqu="rqtswg"uw"qtkikpcn."pq"egtegpcfq"rqt"Nqdq."gu"fkÝekn"
rqt"nqu"kfkqvkuoqu"fg"nc"ngpiwc."{"nqu"Rtqxgtdkqu"cpvkiwqu."{"swg"{§"uqp"
remotos à la habla moderna.� 

6. O romance Levantado do chão"fg"Lqufi"Uctcociq
Saramago constrói esta obra literária recorrendo abundantemente a 

enunciados fraseológicos e paremiológicos.10 As unidades fraseológicas 
(parémias incluídas) conferem ao romance um caráter que se situa no 
cruzamento entre a oralidade e a escrita literária.

Neste romance, os provérbios desempenham uma função funda-
mental, dado serem um meio de transmitir a voz do povo, a linguagem 
popular, a coloquialidade, em suma, a presença do oral na língua escrita.

O narrador participa do mundo dos camponeses através da lingua-
gem proverbial. Dito de outra forma, ele aproxima-se dos camponeses 
ao falar a mesma linguagem popular, ao utilizar os provérbios. A função 
retórica e argumentativa dos provérbios permitem-lhe utilizá-los para 
reforçar o seu discurso (caso das citações). 

Para a edição portuguesa, foi consultada a 13ª edição da editora 
Caminho (1998). Para a tradução espanhola, recorremos à tradução de 
Basílio Losada, editada pela Santillana Ediciones na Coleção Punto de 
Lectura (2007).

Primeiramente, analisaremos o processo utilizado pelo escritor para 
inserir os provérbios no texto e, em seguida, analisaremos as soluções 
adotadas pelo tradutor para a tradução espanhola.

10 Levantado do Chão está repleto de expressões idiomáticas, de citações de outras obras literárias, de 
cantilenas, e evidentemente de parémias (recolhi mais de 80 provérbios).
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6.1.  A Análise

Selecionei alguns exemplos esparsos que permitirão ilustrar os usos 
das parémias nesta obra de Saramago e as soluções adotadas pelo tradutor 
espanhol, Basilio Losada.

1) �É assim. O peixe morre pela boca quando, de tão pequeno no anzol 
g"vtkuvg"Ýiwtc"pc"htkikfgktc."q"p«q"ncp›c"qwvtc"xg¦"q"jqogo"rctc"c"ƒiwc."
acto que não se sabe se é de compaixão pela infância ou de projecção 
do interesse futuro, cresce e aparece� (p. 287).

O provérbio português é: Pela boca morre o peixe. 

Em português, aliás como em espanhol, o provérbio inicia-se com 
um complemento preposicional (Pela boca) e o sujeito (o peixe) surge 
go"rquk›«q"Ýpcn0

Em espanhol, o provérbio formalmente correspondente é:

Por la boca muere el pez.

Neste caso, o autor repôs a ordem básica, sequência linear ou neutra 
das palavras em português é sujeito � verbo � complemento.

 Dito isto, vejamos a tradução espanhola :

 �Así es. El pez muere por la boca cuando, de tan pequeño en el 
cp¦wgnq"{"vtkuvg"gp"nc"uctvfip."pq"nq"fgxwgnxg"gn"jqodtg"cn"ciwc."cevq"swg"
pq"ug"ucdg"uk"gu"fg"eqorcuk„p"rqt"nc"kphcpekc"q"fg"rtq{geek„p"fgn"kpvgtfiu"
hwvwtq."etgeg"{"crctgegÑ"*r0"554+0

Q"vtcfwvqt"qrvc"rqt"oqfkÝect"c"qtfgo"fcu"rcncxtcu"fq"rtqxfitdkq"
espanhol reproduzindo assim corretamente a alteração introduzida no 
texto original.

2) �Veio a serpente da tentação, subiu à ramada onde está João Mau-
Tempo a ver Lisboa e prometeu-lhe as maravilhas e riquezas da capital a 
troco do pequeno dinheiro da passagem, não tão pequeno como isso para 
as posses, morra Marta, morra farta, tolo é quem se negar� (p. 77).

A tradução espanhola: �Vino la serpiente de la tentación, trepó a la 
gptcocfc"fqpfg"guvƒ"Lwcp"Ocnvkgorq"xkgpfq"Nkudqc"{"ng"rtqogvk„"ncu"
octcxknncu"{"ncu"tkswg¦cu"fg"nc"ecrkvcn"c"ecodkq"fgn"rw‚cfq"fg"fkpgtq"swg"
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cuesta el billete, no tan pequeño este puñado, vistas las disponibilidades 
del muchacho, sin embargo, de morir, morir hartos, loco sería quién 
se negara� (p. 91).

Apesar de o provérbio espanhol ser semanticamente equivalente ao 
rtqxfitdkq"rqtvwiw‒u."q"ugw"wuq"fi"guecuuq0"Cuuko"ugpfq."cÝiwtc/ug/pqu"
ocku"kpfkecfq"c"wvknk¦c›«q"fc"rctfiokc"gurcpjqnc<"ÅOwgtc"Octvc"{"owgtc"
jctvcÇ."eqttgurqpf‒pekc"hqtocn"fq"rtqxfitdkq"rqtvwiw‒u."g"swg"ug"gpeqpvtc"
já no Dom Quixote de Cervantes, dito por Sancho (II 59).

3) �quem viu este homem, os carregos que suportou e agora nem uma 

gata pelo rabo� (p. 261).

Neste exemplo, o narrador cita o provérbio truncado. O enunciado 
eqorngvq"fi<"ÅSwgo"q"xkw"g"swgo"q"x‒Ç0

Vejamos então a tradução espanhola: �quién ha visto a este hombre 

y quién lo ve,"ncu"ecticu"swg"jc"uqrqtvcfq."{"cjqtc"ni una gata por el 

rabo,� (p. 302).

Go"gurcpjqn."jƒ"woc"eqttgurqpf‒pekc"hqtocn<"Å¾Swkfip"vg"jc"xkuvq"
{"swkgp"vg"xg#Ç

O tradutor completou o provérbio no texto de chegada. Sugere-se 
nestes casos de truncamento que não se proceda a adicionamentos no 
corpo do texto, mas em nota de rodapé.

Pq"swg"eqpegtpg"§"gzrtguu«q"kfkqoƒvkec"Åp«q"rqfgt"eqo"woc"icvc"
rgnq"tcdqÇ."ukipkÝecfq"fi"p«q"rquuwkt"hqt›c."gpgtikc"h‡ukec0"Guvc"gzrtguu«q"
eqttgurqpfg"go"gurcpjqn"§u"gzrtguu‰gu"kfkqoƒvkecu<"Åpq"rqfgt"eqp"uw"
ewgtrqÇ."Åpq"rqfgt"eqp"uwu"jwguquÇ."Åpq"rqfgt"eqp"uw"cnocÇ0"

C"vtcfw›«q"gurcpjqnc"Åpk"wpc"icvc"rqt"gn"tcdqÇ"fi"wo"gttq"fg"vtcfw-
ção, resultante da tradução literal.

6+"ÐcÝpcn"xkxgt"pq"ecorq"p«q"fƒ"xkfc"cetguegpvcfc."u«q"kpxgp›‰gu"fc"
cidade, é como aquele regradíssimo ditado, Deitar cedo e cedo erguer, 

dá saúde e faz crescer, tinha graça vê-los aqui com a mão no cabo da 
enxada e os olhos no horizonte à espera do sol ou derreados das cruzes 
ansiando por um anoitecer que nunca mais chega� (p. 328).

C"vtcfw›«q"gurcpjqnc"fi<"Ðcn"Ýpcn"xkxkt"gp"gn"ecorq"pq"cetgekgpvc"
la vida, son invenciones de la ciudad, como aquel repetidísimo refrán, 
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Acostarse pronto y levantarse pronto da salud y hace crecer, tendría 
itcekc"xgtnqu"csw‡"cicttcfqu"cn"ocpiq"fgn"c¦cf„p"{"nqu"qlqu"gp"gn"jqtk-
zonte a la espera del sol, o derrengados ansiando un anochecer que no 
acaba de llegar� (p. 379).

Pq"gpvcpvq."gzkuvg"q"rtqxfitdkq"gurcpjqn<"ÅCequvctug" vgortcpq"{"
ngxcpvctug"vgortcpq."jcegp"cn"jqodtg"ucpqÇ0"

5) �João Mau-Tempo, a quem ninguém tinha nada que censurar, herdara 
o mau nome do pai, que estas coisas pegam-se, quem sai aos seus não 

degenera."g"q"ocku"swg"equvwoc"cÝtoct/ugÑ"*r0"89+0
A tradução espanhola: �Juan Maltiempo, a quien nadie tenía nada 

que censurar, heredaba el mal nombre del padre, que estas cosas se pe-
gan, quien sale a los suyos no degenera, como suele decirse.�(p. 78)

Eqpvwfq."c"eqttgurqpf‒pekc"eqpegrvwcn"gurcpjqnc"fi<"ÅFg"vcn"rcnq."
vcn"cuvknncÇ"qw"ckpfc"ÅGn"jklq"fg"nc"icvc"tcvqpgu"ocvcÇ0

Este exemplo ilustra bem, uma vez mais, que a proximidade lin-
guística e cultural entre o português e o espanhol nem sempre permite 
a tradução literal

Por vezes, o provérbio da língua de partida tem várias parémias 
semanticamente equivalentes na língua de chegada. Nesse caso, deverá 
o tradutor selecionar aquela que formal e conceptualmente mais se as-
semelhar à da língua de partida. 

6) �E como de astuto e traste qualquer guarda tem que baste, inven-
tou-se a subtilíssima arte de pôr debaixo duma pedra, mas tão à vista 
que os veria um cego, debaixo duma pedra papéis apreendidos a essa 
comunista gente que anda pelo latifúndio a dizer palavras subversivas,� 

(p. 329)

Saramago criou uma estrutura proverbial, com rima interna, e a 
inversão da ordem das palavras tão característica dos provérbios.

�Y como de astuto y farsante cualquier guardia tiene bastante� 
(p. 381).

O tradutor espanhol reproduz com êxito o jogo lúdico, criando ele 
próprio uma estrutura similar e conservando inclusive a rima interna.
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A criatividade do autor obriga à criatividade do tradutor caso ele 
reproduzir com exatidão a originalidade do texto original.

Em suma: No romance Levantado do Chão, a multiplicidade de paré-
mias e a variedade de recursos utilizados por Saramago para os atualizar 
pq"fkuewtuq"nkvgtƒtkq"fkÝewnvct«q"q"vtcdcnjq"fq"vtcfwvqt0"Eqo"ghgkvq."pguvg"
ecuq"cu"tgeqnjcu"u«q"enctcogpvg"kpuwÝekgpvgu0"Vcpvq"ocku"swg"q"rtqdngoc"
fc" kfgpvkÝec›«q"fg"rctfiokcu"eqpvgzvwcnk¦cfcu" tguwnvc"rctvkewnctogpvg"
complexo nesta obra de Saramago, uma vez que o autor emprega uma 
multiplicidade de recursos que enriquecem substancialmente o processo 
criativo. Por outras palavras, este autor revela uma extraordinária com-
petência paremiológica, utilizando os fraseologismos e em particular os 
provérbios de múltiplas formas dada a plasticidade destes enunciados.

Eqpenwu«q"igtcn
A inclusão de fraseologismos e, nomeadamente, de parémias, nas 

obras literárias não pode ser ignorada ou subvalorizada aquando do 
processo de tradução, dado que as parémias desempenham amiúde um 
papel decisivo quer na génese das obras (construção do discurso), quer 
na caracterização das personagens. Assim, qualquer tradução que não dê 
conta das expressões idiomáticas e das parémias não poderá em nenhum 
caso ser considerada como uma tradução literária adequada.

C" vtcfw›«q" fg" rctfiokcu" crtgugpvc" fkÝewnfcfgu" gurge‡Ýecu." uq-
bretudo quando contextualizadas, isto é, inseridas em obras literárias. 
Dado que, frequentemente, o autor cita a parémia truncada, obrigando 
o leitor a uma leitura ativa, pois deverá participar no jogo da escrita, 
completando o enunciado paremiológico ao qual só se aludiu ou que 
se citou incompleto. Um outro processo recorrente na obra literária de 
alguns autores, nomeadamente na obra saramaguiana, é a adaptação 
da parémia ao contexto, introduzindo-lhe, por exemplo, alterações 
lexicais, ou parafraseando-a. O leitor deverá conhecer a parémia na 
sua forma institucionalizada para conseguir usufruir plenamente da 
criatividade e do valor estilístico e estético da obra literária. Só assim 
poderá aceder à intertextualidade e ao jogo estabelecido pelo autor. 
Torna-se, por conseguinte, necessário que o tradutor saiba recriar esse 
mesmo jogo no texto da língua de chegada, sem esquecer que se trata 
de um sistema linguístico e cultural distinto.
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O requisito prévio da tradução dos fraseologismos em geral e das 
parémias em particular quando contextualizados é o (re)conhecimento 
do leitor/tradutor destes enunciados no texto original. Após o que deverá 
ser capaz de os reformular no sistema linguístico e cultural da língua de 
chegada. É determinante que o tradutor tenha competência linguística e 
fraseoparemiológica em ambas as línguas de trabalho, conseguindo assim 
desempenhar o seu papel de mediador de línguas e culturas.

De salientar que o tradutor necessita não só de reconhecer a paré-
okc."ucdgt"swcn"q"ugw"ukipkÝecfq."ocu"vcodfio"fgxgtƒ"eqortggpfgt"c"
sua função no texto. 

Defendo que a tradução deverá sempre que possível buscar na língua 
de chegada uma correspondência formal da parémia e não somente uma 
eqttgurqpf‒pekc"eqpegrvwcn"*kuvq"fi"enctq"ug"vcn"p«q"Ý¦gt"rgtkict"c"hwp›«q"
que a parémia desempenha no texto original). Tal pode ser o caso se a 
correspondência formal tiver caído em desuso na língua de chegada.

Uma vez encontrada a solução tradutológica, o tradutor deverá 
adotá-la em todos os contextos em que o autor utilize o mesmo enun-
ciado fraseoparemiológico. Só assim a tradução será consistente com 
o original. Não devemos descurar, porém, que uma tradução adequada 
conserva o mesmo nível de língua utilizado e apresenta o mesmo grau 
de legibilidade que o original.

No caso de não haver uma correspondência (formal ou conceptual) 
da parémia na língua de chegada, o tradutor poderá recorrer à sua pró-
pria criatividade, tentando tanto quanto possível recriar uma estrutura 
semanticamente equivalente e formalmente semelhante a uma estrutura 
proverbial (por exemplo, com rima interna e estrutura bimembre). Deve 
obviamente dar prioridade à transposição do sentido, mas não pode es-
swgegt"swg"hqtoc"g"ukipkÝecfq"guv«q"kpvkocogpvg"tgncekqpcfqu0"

Se a parémia, no texto original, surge truncada, o tradutor deverá 
conservá-la assim, podendo, no entanto, completá-la em nota de rodapé, 
caso julgue necessário.

Por último, quanto às parémias alteradas no texto original, deverá o 
vtcfwvqt"fct"eqpvc"fc"oqfkÝec›«q"kpvtqfw¦kfc"rgnq"cwvqt."tgrtqfw¦kpfq"ug"
possível no texto da língua de chegada esse processo estilístico. Se julgar 
conveniente explicitar em que consiste esse jogo de palavras, deverá fazê-lo 
em nota de rodapé e nunca no corpo do texto. Em suma, o tradutor deve 
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ajustar o mais possível a sua tradução ao texto original, sem, contudo, es-
quecer as diferenças resultantes de um sistema linguístico, paremiológico e 
cultural distinto, diferenças essas que existem mesmo que se trate de duas 
línguas e culturas próximas como é o caso do português e do espanhol. 
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