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 O presente trabalho, parte da dissertação de mestrado defendida em março 

de 2008, encontra-se inserido na linha dos estudos tradutológicos. Compartilhando do 

mesmo pensamento e da mesma linha de reflexão de Amparo Hurtado Albir (2001), 

acreditamos que são três as questões básicas a serem formuladas ao se iniciar uma 

reflexão sobre a tradução: “por quê?”, “para quê?” e “para quem se traduz?”. Traduz-

se “porque” além de serem tantas as línguas e as culturas existentes no mundo, elas 

são diferentes entre si, sendo esta, portanto, a principal razão de ser da tradução. 

Traduz-se “para” comunicar, “para” transpor a barreira de incomunicabilidade 

resultante das diferenças lingüísticas e culturais; as traduções têm, pois, uma função 

comunicativa. Traduz-se “para alguém” que desconhece o sistema lingüístico de uma 

determinada língua, e geralmente também a cultura, da qual se originou o texto, que 

poderá ser escrito, oral ou audiovisual.  

 Em vista disso, o presente trabalho objetiva, primeiramente, abordar o 

papel do tradutor, seu labor artístico, sua “autonomia” e a importância do trabalho por 

ele realizado na língua e na cultura de chegada. Além disso, busca descrever e 

comparar as estratégias e escolhas feitas por Alex Cojorian, Heloísa Costa Milton e 

Antonio Esteves (salientando que estes dois últimos realizaram um trabalho conjunto) 

na tradução para o português brasileiro do romance quinhentista La vida de Lazarillo 

de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Para tal finalidade, foi feita 

primeiramente uma leitura e, subseqüentemente, procedeu-se à análise a nível macro 
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e microestruturais dos textos traduzidos, comparando-os com o texto de partida e 

apresentando as principais semelhanças e diferenças entre as traduções, além de 

algumas das dificuldades enfrentadas pelos tradutores ao trazer para o século XXI um 

texto escrito em pleno século XVI.  

 Trata-se de duas traduções e duas propostas aparentemente distintas. Alex 

Cojorian (2003), ao comentar sua proposta, afirma que:  

 

Se deteve, ao máximo, sobre a expressão ibérica do termo e da frase, assim como 
de sua sintaxe, de seu ritmo, de sua acepção. Entre o estilo de época e a tentação 
atualizadora, a opção foi sempre pelo vocábulo de raiz mais aproximada — desde 
que fiel ao sentido do termo hispânico, ou à sua comum origem. Se por um lado 
essas coisas chegaram a tradução ao original, por outro turno podem dar um 
susto no leitor desavisado, puxando-o pelo pé, assustando-o com uma frase de 
aparente torneio sintático, ou com uma expressão ou um vernáculo já menos 
ouvidos, embora ainda recorrente (p. 28). 

  

 A segunda tradução a ser analisada no presente estudo foi realizada em 

conjunto por Heloísa Costa Milton e Antonio Roberto Esteves (2005), tendo o seguinte 

propósito, segundo nota dos tradutores: 

 

A tradução pautou-se pelo intuito de ser o mais fiel possível ao texto original, sem, 
contudo, resultar inacessível ao leitor brasileiro contemporâneo. Nesse sentido, 
procurou-se modernizar alguns registros lingüísticos, por meio de atualização 
semântica principalmente. Preservou-se, no entanto, certo tom arcaizante com o 
resguardo de algumas construções sintáticas inerentes à especificidade poética da 
obra (p. 14).  

  

 Teríamos, nesse caso, uma tradução com menos traços de atualização (a 

de Alex Cojorian), em oposição a uma mais atualizada (a de Heloísa Milton e Antonio 

Esteves); uma tradução mais próxima ao texto escrito no século XVI, e outra mais 

próxima do leitor de hoje, mantidas as devidas proporções, como seus tradutores 

fazem questão de ressaltar. 

 Escolhas, opções e diferentes estratégias foram empregadas. Diferenças 

que podem ser percebidas desde os aspectos gráficos (capa de ambas traduções bem 
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como de suas páginas internas) até no uso das palavras e expressões quando 

transportadas do espanhol para o português. 

 Logo de início, analisando a capa de ambas traduções, um fato nos chama 

atenção: o título da obra em espanhol e a escolha de cada tradutor para a tradução do 

mesmo para o português: 

 Heloísa Costa Milton e 
Antonio Esteves 

Alex Cojorian Anônimo 
(Edições anteriores) 

   1 Lazarilho de Tormes A vida de Lazarilho de 
Tormes e de suas 
fortunas e adversidades 

La vida de Lazarillo 
de Tormes, y de sus 
fortunas y 
adversidades. 

 
 Alex Cojorian teria adotado o mesmo título presente nas edições anteriores 

do romance, enquanto que Heloísa Milton e Antonio Esteves optaram por uma forma 

distinta, mas também bastante conhecida, assim justificando a escolha:  

 

Embora mantendo o título completo que registra a edição de Medina del Campo 
que transcrevemos (La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y 
adversidades), salientamos o mais simples e consagrado, e que preferimos para a 
presente edição (Lazarilho de Tormes), uma vez que, também segundo Rico 
(1988), o manuscrito original não levaria nenhum título (p. 13). 

  

 Outro fator que também se difere entre as duas traduções é a questão da 

divisão de tratados (ou capítulos) que o texto de origem pode ter trazido ou não, mas 

existentes em todas as edições do Lazarilho de Tormes. Alex Cojorian adota a divisão 

em tratados presente nas quatro edições dessa obra, expondo-as inclusive no sumário 

da sua tradução, enquanto que Heloísa Milton e Antonio Esteves, uma vez mais, se 

remetem a Francisco Rico para justificar sua opção: 

 

Cabe observar que, como concordamos com a teoria de Francisco Rico (1988), no 
sentido de que a tradicional divisão em “tratados” (capítulos) existentes em todas 
as edições antigas conhecidas não constaria do manuscrito original, eliminamos 
essa separação, mantendo, no entanto, os títulos desses capítulos à margem, no 
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intuito de orientar o leitor na utilização das referências bibliográficas que os levem 
em conta (p. 13). 

  

 Passemos agora ao texto propriamente dito e comecemos, pois, pelas 

pessoas do discurso, já que são elas que nos deixam a par da história e dos 

acontecimentos, que nos situa no tempo e no espaço da obra. Heloísa Milton e 

Antonio Esteves disseram optar por três formas de tratamento em suas traduções: 

“você” para o “tú” do original (que denota tratamento informal), o “senhor” para “vos” 

(forma antiga que denotava tratamento formal, majestático) e “Vossa Mercê” para o 

“Vuestra Merced”, do espanhol. Alex Cojorian, por sua vez, diz ter evitado alterar as 

formas de tratamento com a simplificação de “tú” por “você”, “Vossa Mercê” por “você” 

e “vos” por “você”. Vejamos na prática alguns exemplos: 

 Heloísa Costa Milton e 
Antonio Esteves 

Alex Cojorian Anônimo 
(Edição de Heloísa 

Milton e Antonio 
Esteves) 

 
  2 

“— Lázaro, você me 
enganou. Juraria por 
Deus que comeu as uvas 
de três em três” (p. 51). 
 

“— Lázaro, me 
enganaste. Jurarei por 
Deus que tu comeste as 
uvas três a três” (p. 59). 
 

“— Lázaro, engañado 
me has. Juraré yo a 
Dios que has tú 
comido las uvas tres a 
tres” (p. 50).  
 

 
  3 

“— Não comi — disse eu 
—, mas por que o senhor 
suspeita disso?” (p. 51). 
 

“— Não comi — disse eu 
— mas porque suspeitais 
disso?” (p. 59). 
 

“— No comí — dije yo 
—; mas ¿por qué 
sospecháis  eso?” (p. 
50). 
 

     
  4                        

“— Sabe por que sei que 
você comeu as uvas de 
três em três? Porque eu 
as comia de duas em 
duas e você não 
reclamou” (p. 51). 

“— Sabes em que vejo 
que as comeste três a 
três? Em que comia eu 
duas a duas e calavas” 
(p. 59). 

“— ¿Sabes en qué 
veo que las comiste 
tres a tres? En que 
comía yo dos a dos y 
callabas” (p. 50). 

 

No exemplo 2, observamos que Alex Cojorian emprega a mesma pessoa 

do discurso presente no texto fonte (2ª pessoa do singular, “tú”), embora de pouco uso 
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no português brasileiro moderno. Talvez por essa razão, Heloísa Milton e Antonio 

Esteves tenham optado por usar a forma mais brasileira, o “você”. O mesmo 

acontecendo nos exemplos 3 e 4 cujos trechos estão assinalados. Esta será outra 

característica peculiar a cada tradução: o emprego diferenciado dos pronomes 

pessoais. 

 No exemplo 3 temos, ainda, a particularidade de um dado histórico: o uso 

do pronome “vos” (“sospecháis”, trecho destacado em azul) denotando formalidade, 

tratamento de respeito. Nos séculos XV e XVI, era comum que o superior se dirigisse 

ao subalterno por “tú”, e este utilizasse “usted” ou “vos” ao dirigir-se ao seu superior. 

Com o tempo, o uso se generalizou ao confundir-se na 2ª pessoa do plural o “tú”, o 

“vos” e o “usted”. No final do século XVIII, o “vos” passou a ser descartado, ficando 

“usted” como cortesia e respeito, e “tú” como forma de tratamento coloquial, o que se 

segue nos dias de hoje. Alex Cojorian adota, na sua tradução, o uso do pronome como 

a mesma função do texto fonte (2ª pessoa do plural). Heloísa Milton e Antonio Esteves 

preferem usar o termo “senhor”, mantendo a formalidade e o respeito pretendidos pelo 

texto de partida. 

 Se traduzir as palavras de um idioma para outro requer um grande domínio 

lingüístico por parte do tradutor, o trabalho se acentua quando se trata de traduzir 

“unidades fraseológicas” (UF), isto é, frases ou expressões cristalizadas, cujo sentido 

geral não é o literal, podendo ser uma frase feita ou uma expressão idiomática. Essa 

dificuldade se dá porque os sistemas lexicais das distintas línguas não são 

correspondentes, ou seja, uma língua pode ter dois lexemas para referir-se a 

diferentes realidades, enquanto outra língua usa somente um, ou ainda, não ter 

nenhum para dar conta dessa realidade. Ou ainda, em determinada língua uma 

realidade pode expressar-se através de uma UF, e em outra pode expressar-se por 

meio de uma(s) unidade(s) não fraseológica(s). Por acreditar que a UF representa o 

mais idiossincrático de uma comunidade lingüística, alguns autores como Santamaría 
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Pérez (1998) diz residir nesse ponto a sua dificuldade de tradução, e mais, por 

considerar que elas se originam de fatos históricos ou de uma situação concreta, 

estando nessa questão a dificuldade de compreensão de seu significado e sua 

interpretação em certos contextos. Outra dificuldade apontada por Vásquez-Ayora 

(1977) é que uma expressão possui uma grande carga de informação e que, às vezes, 

é necessário transportar a outra expressão correspondente relativamente curta e 

condensada, como exige sua idiossincrasia. Para muitos autores, entre eles Zuluaga 

Ospina (2001) e Corpas Pastor (1996), a maioria desses problemas pode ser 

solucionada, e que isso depende exclusivamente da competência fraseológica e 

tradutológica do tradutor. 

Vejamos qual a solução encontrada pelos tradutores para a seguinte UF: 

“andar el birrete en su lugar”, que segundo Alex Cojorian, em mais uma nota 

explicativa da sua tradução, significa: “manter a aparência, a dignidade”.  

 Heloísa Costa Milton e 
Antonio Esteves 

Alex Cojorian 
 

Anônimo 
(Edição de Heloísa 

Milton e Antonio 
Esteves) 

 
 
 5 

“Mas, ao que parece, é 
esta uma regra por eles 
mantida e guardada. 
Mesmo que não tenham 
uma simples moeda de 
cobre, devem andar com o 
topete levantado” (p. 125). 

“Mas, segundo me 
parece, é regra entre 
eles usada e 
guardada: ainda que 
cornado algum tenha 
de troco, há de andar o 
barrete em seu lugar” 
(p. 129). 

“Mas, según me 
parece, es regla ya 
entre ellos usada y 
guardada: aunque no 
haya cornado de 
trueco, ha de andar el 
birrete en su lugar” (p. 
124). 

  

 Observamos que Alex Cojorian opta por manter a mesma expressão do 

texto fonte, apenas traduzindo cada palavra para o português brasileiro, e escrevendo 

uma nota de pé de página no seu texto, informando o sentido literal da expressão na 

língua espanhola. Heloísa Milton e Antonio Esteves usam na sua tradução dessa 

mesma UF a expressão “andar com o topete levantado”, mantendo, de certa forma, o 

sentido de aparência e dignidade ao qual a expressão estaria relacionada.  



 3007 

 Outro fator que nos chama atenção ao analisarmos o texto de origem, 

cotejando-o com as duas traduções, é a questão da ordem da frase. Em alguns casos, 

ainda se observam resquícios da forma latina, sobretudo no que diz respeito à posição 

do sujeito. Vejamos o que faz cada tradutor.  

 Heloísa Costa Milton 
e 

Antonio Esteves 

Alex Cojorian Anônimo 
(Edição de Alex 

Cojorian) 

         
   6 

“— Você é velhaco e 
vagabundo, vá 
procurar um amo a 
quem servir” (p. 95). 

“— Tu velhaco e 
galhofeiro és. Busca, 
busca um amo a quem 
sirvas” (p. 103). 

“— Tú, bellaco y 
gallofero eres. Busca, 
busca un amo a quien 
sirvas” (p. 102). 

 
   7 

“E, levando-o à boca, 
começou a dar-lhe 
mordidas tão ferozes 
como eu no outro pão. 
— Por Deus, como 
está saboroso este 
pão! — exclamou” (p. 
105). 

“E levando-o à boca, 
começou a dar nele tão 
feros bocados como eu 
no outro. 
— Saborosíssimo pão 
está — disse —, por 
Deus!” (p. 113).  

“Y llevándolo a la boca, 
comenzó a dar en él tan 
fieros bocados como yo 
en lo otro. 
— Sabrosísimo pan está 
— dijo —, por Dios” (p. 
112). 

 

 Alex Cojorian mantém a mesma ordem sintática das frases presentes no 

texto de partida. Já Heloísa Milton e Antonio Esteves dão-lhes a ordem direta (SVO — 

sujeito, verbo e objeto) e o ritmo do português brasileiro contemporâneo.  

 Conforme já o dissemos no início do presente estudo, que o mesmo é parte 

da dissertação de mestrado defendida no mês de março de 2008, o que significa dizer 

que aqui foram expostos apenas alguns dos muitos exemplos encontrados durante o 

estudo comparativo realizado a partir da análise entre as duas traduções para o 

português da obra em questão, relacionando-as com o texto que as originou, o 

romance La vida de Lazarillo de Tormes.  
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