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Resumo 

O presente trabalho estuda a recepção das obras do género picaresco no sistema literário 

português entre o século XVII e a primeira metade de XIX, procurando compreender os 

factores históricos que poderão explicar a tardia publicação dos romances picarescos 

espanhóis em tradução portuguesa. Neste projecto, privilegiou-se a análise das trocas 

literárias no enquadramento das relações entre literaturas dominadas e literaturas 

dominantes, uma vez que estudos anteriores apontavam as desigualdades de poder 

literário como um factor explicativo da história europeia da recepção da literatura 

picaresca espanhola em tradução. Argumenta-se que o romance picaresco espanhol, 

porque redigido no estilo baixo, constitui um género particularmente profícuo na 

subversão de relações de dominação literária. A utilização literária da língua oral e 

popular consiste num procedimento recorrente na história da independentização de 

literaturas dominadas. Os resultados referentes à identificação de movimentos de 

transferência dos romances picarescos espanhóis quer em versão original quer em 

tradução francesa, dos textos de partida utilizados nas traduções portuguesas e do papel 

de agentes franceses no mercado livreiro português sugerem que a recepção portuguesa 

dos romances picarescos espanhóis terá sido determinada, primeiro, pelo domínio 

literário espanhol e, mais tarde, pelo domínio literário francês. Os resultados referentes 

à observação da ausência de importação dos romances picarescos espanhóis no Portugal 

do pós-1640, à análise da apresentação das obras picarescas espanholas nos periódicos 

portugueses de Oitocentos e à identificação das opções tradutórias relativas quer ao 

modelo genérico seguido quer formulação estilística apresentada pelos textos de 

chegada sugerem que a recepção portuguesa dos romances picarescos espanhóis ter-se-á 

relacionado, primeiro, com uma reacção contra o domínio literário espanhol e, depois, 

com uma reacção contra o domínio literário francês. O presente estudo de caso analisa, 

assim, o comportamento de um sistema literário periférico, que, não deixando de ser 

influenciado pelas literaturas dominantes, subverte essa mesma influência como forma 

de independentização.   
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Resumen 

El presente trabajo estudia la recepción de las obras del género picaresco dentro del 

sistema literario portugués, entre el siglo XVII y la primera mitad del XIX, intentando 

comprender los determinantes históricos que podrán explicar la publicación tardía de las 

novelas picarescas españolas traducidas al portugués. En este proyecto, se ha 

privilegiado el análisis de los intercambios literarios dentro del marco de las relaciones 

entre literaturas dominadas y literaturas dominantes, teniendo en cuenta que estudios 

anteriores señalaban la existencia de desigualdades de poder literario como un factor 

explicativo de la historia europea sobre la recepción de la literatura picaresca española 

traducida. Se argumenta que la novela picaresca española, al ser redactada en un estilo 

no erudito, constituye un género particularmente fructífero para la subversión de 

relaciones de dominación literaria. El uso literario del lenguaje oral y popular consiste 

en un procedimiento recurrente en la historia de la independización de literaturas 

dominadas. Los resultados referentes a la identificación de movimientos de 

transferencia de las novelas picarescas españolas -ya sea en versión original o en 

traducción francesa- de los textos de partida utilizados en las traducciones portuguesas y 

del papel de agentes franceses en el mercado editorial portugués sugieren que la 

recepción portuguesa de las novelas picarescas españolas habrá sido determinada, en 

primer lugar, por el dominio literario español y, más tarde, por el dominio literario 

francés. Los resultados referentes a la observación de la no-importación de las novelas 

picarescas españolas en el Portugal post-1640, como al análisis de la introducción de las 

obras picarescas españolas en los periódicos portugueses del Oitocentos y a la 

identificación de las opciones de traducción referentes tanto al modelo genérico seguido 

como a la formulación estilística presentada por los textos de llegada sugieren que la 

recepción portuguesa de las novelas picarescas españolas se habrá relacionado, primero, 

con una reacción contra el dominio literario español y, seguidamente, con una reacción 

contra el dominio literario francés. El presente estudio de caso analiza, así, el 

comportamiento de un sistema literario periférico, que, no dejando de ser influenciado 

por las literaturas dominantes, subvierte esa misma influencia como forma de 

independización.   
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Abstract 

This thesis studies the reception of works of the picaresque genre in the Portuguese 

literary system between the seventeenth century and the first half of the eighteenth 

century. It seeks to understand the historical grounds that may explain the belated 

publication of Spanish picaresque novels in Portuguese translation. In this project, we 

have prioritized the analysis of literary exchanges in the light of the relationship 

between dominant and dominated literatures, since previous studies have considered 

that the inequalities of literary power explained the European history of the reception of 

Spanish picaresque literature in translation.  We argue that the Spanish picaresque novel 

– being written in low style – is a particularly expedient genre in the subversion of 

relationships of literary dominance. The literary use of oral and popular language is a 

recurring procedure in the history of the process leading to the independence of 

dominated literatures.The results appertaining to the identification of the movements of 

transmission of Spanish picaresque novels – whether originals or French translations – 

the source texts used for the Portuguese translations and the role played by French 

agents in the Portuguese book market suggest that the Portuguese reception of Spanish 

picaresque novels has been determined at first by the Spanish literary domination and, 

later, by the French literary domination.Three aspects suggest that the Portuguese 

reception of Spanish picaresque novels may have been related at first to a reaction 

against Spanish literary dominance and, later, to a reaction against French literary 

domination: first, the results appertaining to the observation of the non-import of 

Spanish picaresque novels in Portugal in the aftermath of the Portuguese independence 

from Spanish rule  (1640); second, the analysis of the presentation of Spanish 

picaresque novels in nineteenth-century Portuguese periodicals; finally, both the 

identification of choices of translation related to the framework of the generic model 

that informed such choices and the stylistic formulation of the target texts.Thus, this 

case-study analyses the behavior of a peripheral literary system which, while still under 

the influence of dominant literatures, subverts this very same influence in its path 

towards independence. 
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Introdução  

 

Entre os fenómenos inexplicáveis e as lacunas surpreendentes que qualquer história 

literária sempre apresenta incluir-se-á seguramente a aparente ausência de uma literatura 

picaresca no Barroco português. Como prova disso, um conjunto de obras da História da 

Literatura Portuguesa apresenta explicitamente a inexistência de obras picarescas no 

século XVII como surpreendente, no limite, inexplicável. Ao mesmo tempo, estas 

fontes apresentam a suposta publicação de obras originais do género picaresco no século 

XIX como um sinal de que a manifestação deste género literário na Literatura 

Portuguesa constitui um fenómeno, surpreendente e inexplicavelmente, tardio.  

O presente trabalho nasceu da vontade de procurar compreender os factores que 

pudessem, primeiro, ter contribuído para que o género picaresco tardasse tanto em 

manifestar-se na Literatura Portuguesa e, segundo, explicar o renovado interesse, por 

parte dos autores portugueses do século XIX, por um género literário que havia surgido 

na Espanha do Século de Ouro (entre meados do século XVI e meados do século XVII).  

 A constatação de que o surgimento de uma literatura picaresca portuguesa terá 

sido tardio, ainda que o género picaresco pareça ter influenciado algumas obras 

portuguesas de Quinhentos e Seiscentos, está presente em três trabalhos de referência 

que queremos invocar. A primeira fonte que queremos invocar consiste na entrada 

“Novela picaresca” do Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura 

brasileira, literatura galega, estilística literária. Constata Jacinto do Prado Coelho 

([1960] 1979:824-825) nesta entrada: 
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Em Portugal, na época clássica, o género não teve o mesmo desenvolvimento [que 

em Espanha], mas o espírito que o anima descobre-se em várias obras (…). No 

século XIX português grandes escritores retomam o filão: Camilo Castelo Branco 

(v.), que já nas Memórias Do Cárcere desenha tipos acabados de vidreirice 

velhaca e aventurosa, faz reviver n‟ “O Cego de Ladim”, uma das Novelas do 

Minho, as manhas e o perfeito cinismo do herói pícaro. A Relíquia de Eça de 

Queirós constituiu, no dizer de Machado da Rosa, “Uma novela picaresca do 

século XIX”. 

 

Portanto, na época em que o género picaresco se desenvolvia em Espanha, não se terá 

constituído uma literatura picaresca em Portugal, verificando-se, tão-só, a presença de 

características textuais do género picaresco em obras portuguesas de outros géneros 

literários. Já no século XIX, “grandes escritores” mostram um renovado interesse pelo 

género picaresco, nomeadamente, Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós.  

Também na segunda obra de referência que queremos invocar se apresenta 

Camilo Castelo Branco como um autor de obras do género picaresco. Em História do 

romance português (1967) de João Gaspar Simões, a constatação do tardio surgimento 

do género picaresco na Literatura Portuguesa é formulada de maneira clara: “Camilo é 

um novelista picaresco retardado. Aquilo que não tivemos quando era natural que 

tivéssemos – temo-lo no século XIX. Chegava com três séculos de atraso” (Simões 

1967:132). Ou seja, João Gaspar Simões considera que a constituição de uma literatura 

picaresca seria expectável no século XVI português. Consequentemente, a constatação 

de que a publicação das primeiras obras picarescas portuguesas teve lugar somente no 

século XIX leva o autor a considerar que a manifestação do género picaresco na 

Literatura Portuguesa apresenta três séculos de atraso. 
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A terceira obra de referência que queremos invocar é História da Literatura 

Portuguesa ([1955] 1996). Argumenta António José Saraiva e Óscar Lopes a propósito 

do género picaresco em Portugal: 

Apesar da antiguidade e persistência de motivos pícaros desde as Cantigas de 

Escárnio ao teatro vicentino e de em Lisboa se ter editado, em 1604, a 2ª parte de 

Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, a novela picaresca é pouco representada 

em português. Registámos já a Arte de Furtar, o Diabinho da Mão Furada e, uma 

novela de Gaspar Rebelo. Dois seiscentistas portugueses, o 1º Marquês de 

Montebelo e António Henriques Gomes versaram este género, mas em castelhano. 

Há um florescimento tardio muito popular da picaresca no século XIX, com O 

piolho viajante, ed. em fascículos desde 1802 e em vol. 1821, 1837, 1846, 1857, 

de José Sanches de Brito, e numerosas publicações periódicas de José Daniel 

Rodrigues da Costa (1755-1832), em que se salienta o Almocreve das Petas, 1799, 

adaptação das célebres aventuras do Barão Münchhausen. (Saraiva/Lopes 

1996:553-554)  

 

Em traços gerais, os autores argumentam que, nos séculos XVI e XVII, quando se 

verificavam as condições propícias à constituição de uma literatura picaresca 

portuguesa, concretamente, a existência de uma tradição literária com afinidades ao 

género picaresco e a circulação em Portugal de obras picarescas espanholas em versão 

não-traduzida, este género não terá florescido em Portugal. Pelo contrário, no século 

XIX, quando as mesmas condições propícias já não se verificariam, terá havido na 

literatura popular um surgimento tardio do género picaresco. Contrariamente às duas 

obras anteriores, que informavam sobre a produção de obras pelos autores canónicos da 

segunda metade de Oitocentos, António José Saraiva e Óscar Lopes informam que este 

género parece ter sido produtivo, primeiro, na literatura popular de inícios do século 

XIX e que, depois, teria alcançado os círculos literários mais prestigiados na segunda 

metade de Oitocentos. Adicionalmente, parece-nos que a citação acima reproduzida 

lança uma nova questão pertinente. É afirmado que “a novela picaresca é pouco 

representada em português” e que alguns autores portugueses do Barroco cultivaram 
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este género “mas [note-se a adversativa] em castelhano”. Esta afirmação parece 

argumentar que os autores portugueses de então, ao utilizarem o Espanhol nas suas 

obras literárias teriam privado a Literatura Portuguesa dessas obras. Poderá esta situação 

em que os agentes portugueses parecem, segundo a nossa leitura da citação de Lopes e 

Saraiva, alimentar a Literatura Espanhola, e não a Literatura Portuguesa, ser o gérmen 

da explicação da ausência de uma literatura picaresca no Barroco Português? 

 De notar que os três trabalhos acima invocados apontam para dois momentos de 

influência do género picaresco na Literatura Portuguesa, momentos esses que, na última 

citação, são delimitados pelas datas das obras mencionadas. Assim, o primeiro 

momento terá tido lugar entre inícios do século XVI e meados de XVII e o segundo terá 

tido lugar na primeira metade de XIX, o que significa que os dois momentos distam 

cerca de um século e meio. Neste século e meio (entre meados de XVII e inícios de 

XIX), os romances picarescos espanhóis circularam com grande fortuna por toda a 

Europa, sendo traduzidos para todas as línguas, e dando origem a obras picarescas 

autóctones como Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735) de Alain-René Lesage 

e Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders (1721) de Daniel Defoe. Terá Portugal 

ficado de fora da rota europeia em que circularam os romances picarescos espanhóis em 

tradução? Ou será que, apesar de as obras picarescas terem circulado em Português, não 

terão influenciado a produção de originais?  

Devemos esclarecer que, dentre as obras de referência consultadas, há uma fonte 

que considera que se verificou a produção de obras do género picaresco no Barroco 

português. Fidelino Figueiredo em História Literária de Portugal (1944) afirma que a 

novela picaresca é um dos quatro subgéneros característicos da novelística portuguesa 

do período entre 1580 e 1756. Todavia, a nossa leitura deste trabalho sugere que esta 
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afirmação não é justificada de maneira convincente. Inclusive, parece-nos que esta 

afirmação poderá ter sido motivada pela descrença na possibilidade de inexistência de 

uma literatura picaresca portuguesa no Barroco, mais do que a verificação da publicação 

de obras picarescas originais, já que, como instruíram as três fontes anteriores, os 

séculos XV e XVI reuniam as condições propícias para o florescimento deste género. O 

autor organiza, primeiramente, as novelas portuguesas deste período em “novelas de 

cavalarias, novelas pastoris, novelas alegóricas, novelas sentimentais e novelas 

picarescas” (Fidelino 1944:228). Em seguida, apresenta obras exemplares de cada um 

dos subgéneros. Conquanto indica sete exemplos de novelas de cavalarias, sete de 

novelas pastoris e três de novelas sentimentais, apresenta somente um exemplo do 

género picaresco, a saber, Obras do diabinho da mão furada. Em suma, considerando 

que Fidelino Figueiredo indica um caso singular de obras do género picaresco, enquanto 

menciona um número plural de exemplos relativamente aos demais subgéneros 

novelescos, ousamos considerar injustificada a apresentação da “novela picaresca” 

como um subgénero característico da novelística portuguesa barroca.  

 Em síntese, parece-nos que as três citações acima invocadas e discutidas 

argumentam, por um lado, que a publicação de obras do género picaresco em versão 

não-traduzida terá sido, na Literatura Portuguesa, tardia. Por outro lado, sugerem que 

terá havido a ausência da publicação de obras do género picaresco durante um período 

em que esta publicação era expectável, uma vez que corresponde ao momento da 

constituição de literaturas picarescas autóctones em múltiplos contextos europeus.  

Estas mesmas duas constatações, que as fontes aqui invocadas apresentam com 

relação à produção de obras do género picaresco na Literatura Portuguesa, parecem ser 

também apresentadas por Alberto Martino a propósito da história da tradução de uma 
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das obras do género picaresco espanhol em Portugal. Em “Lazarillo de Tormes” e la sua 

ricezione en Europa (1554-1753), Martino procura traçar a história europeia da 

recepção via tradução do romance picaresco La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y adversidades (1554) desde meados de XVI até meados de XVIII. No que 

toca à circulação em tradução desta obra no contexto de chegada português, Martino 

constata: 

La traduzione portoghese è la piú tarda delle traduzioni del Lazarillo del periodo 

(1554-1753) da noi studiato. La prima traduzione francese fu pubblicata nel 1560, 

la prima traduzione inglese nel 1576, la prima traduzione olandese nel 1579. 

Seguirono la prima traduzione italiana (1608) e la prima traduzione tedesca (1614) 

e, infine, la prima traduzione portoghese (1721). (Martino 1999:II,454)  

 

Portanto, à semelhança do verificado relativamente à cronologia da produção de obras 

picarescas em Portugal, também a cronologia da recepção via tradução portuguesa do 

Lazarillo parece apresentar-se como tardia. De notar que a primeira tradução portuguesa 

é publicada na segunda década do séculos XVIII, enquanto as primeiras traduções 

publicadas nas demais literaturas europeias, datam de entre 1560 e 1614.   

 Adicionalmente, à semelhança da constatação de que terá havido uma ausência 

de publicação de obras picarescas originais na Literatura Portuguesa no momento em 

que tal publicação era expectável, parece-nos que também Martino constata de que terá 

havido uma ausência de publicação de obras picarescas em tradução portuguesa, quando 

tal publicação se verificou nas diferentes literaturas europeias. De notar que o trabalho 

de Martino conseguiu localizar no período entre 1554 e 1753 a publicação de 44 edições 

do Lazarillo em versão francesa, 12 edições em versão inglesa, 8 edições em versão 

italiana às quais se somam cinco traduções italianas deixadas em versão manuscrita, 7 

edições em versão neerlandesa e somente uma edição em tradução portuguesa.  
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 Portanto, os resultados procedentes do trabalho preliminar de Alberto Martino 

sobre a história da recepção via tradução do Lazarillo em Portugal parecem sugerir uma 

coincidência, na Literatura Portuguesa, entre a cronologia da produção de obras 

originais picarescas e a cronologia de recepção via tradução de obras do género 

picaresco espanhol. Por outras palavras, Alberto Martino parece ter notado o mesmo 

atraso da Literatura Portuguesa na importação via tradução dos romances picarescos 

espanhóis que fontes anteriores haviam notado relativamente à produção de obras não-

traduzidas do género picaresco.  

Ainda que a cronologia quer da produção quer da recepção via tradução das 

obras do género picaresco em Portugal se assuma como díspar da cronologia destes 

fenómenos nas demais literaturas europeias, a nossa leitura dos aportes aqui invocados 

parece sugerir que é possível apontar uma semelhança entre o comportamento do 

contexto português e o comportamento de outros contextos europeus relativamente à 

produção e recepção de obras do género picaresco. A correspondência entre a 

cronologia da publicação de romances picarescos originais e a cronologia da publicação 

de romances picarescos em versão traduzida que Martino parece notar no contexto 

português constitui um fenómeno verificado também nas diferentes literaturas 

europeias. Um conjunto de estudos sobre o género picaresco na Europa veio demonstrar 

que os fenómenos de produção de obras picarescas traduzidas e de produção de obras 

picarescas não-traduzidas se desenvolveram em estreita relação.  

 Posto que a cronologia da produção de obras picarescas em Portugal, delineada 

pelas fontes acima invocadas, parece ter uma correspondência com a cronologia da 

recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis e posto que, nas demais 

literaturas europeias, o fenómeno da constituição de uma literatura picaresca autóctone 
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foi indissociável do fenómeno da intensa recepção via tradução dos romances 

picarescos espanhóis, colocámos a hipótese de que um estudo sobre a história da 

recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis na Literatura Portuguesa e, 

particularmente, sobre os factores que a possam ter determinado, pudesse contribuir 

para uma compreensão das razões por detrás quer da inexistência de uma literatura 

picaresca no Barroco quer do renovado interesse pelo género picaresco somente por 

parte dos autores portugueses do século XIX.  

 Adicionalmente, a leitura dos aportes de três autores de referência no estudo 

sobre a génese e evolução do género picaresco em Espanha e na Europa deu-nos uma 

justificação adicional para a pertinência de um projecto de investigação dedicado à 

história da tradução dos romances picarescos espanhóis para Português. Claudio 

Guillén, Fernando Lázaro Carreter e Fernando Cabo defendem nos seus trabalhos que o 

estudo sobre a produção de originais de qualquer género literário deve ser precedido e 

conduzido por uma análise preliminar da recepção das obras desse mesmo género. Visto 

os estudos sobre a produção de originais portugueses do género picaresco não 

contemplarem a análise da recepção portuguesa das obras picarescas espanholas, 

decidimos desenvolver um trabalho de investigação que procurasse colmatar este vazio.  

 Assim, o presente trabalho propõe-se: fazer um levantamento das traduções 

publicadas em Portugal de um corpus previamente seleccionado de romances picarescos 

espanhóis; organizar os dados recolhidos cronologicamente de modo a distinguir 

momentos de maior ou menor importação via tradução das obras do género picaresco 

em Portugal; colocar em diálogo a cronologia delineada com diferentes factores 

contextuais que poderão ter determinado este fenómeno de importação via tradução; 

analisar a forma como as traduções encontradas foram apresentadas paratextualmente e 
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a forma como forma formuladas textualmente de modo a buscar pistas sobre a 

finalidade que estes romances picarescos em versão traduzida poderiam procurar 

assumir no contexto português; e, por fim, retomar os resultados procedentes destas 

tarefas na construção de uma hipótese explicativa para o comportamento da Literatura 

Portuguesa no contexto europeu da circulação em tradução das obras picarescas 

espanholas. 

 Devemos esclarecer que decidimos considerar neste trabalho apenas as traduções 

das obras picarescas espanholas publicadas em Portugal e em volume, excluindo, assim, 

as traduções publicadas no Brasil e as traduções publicadas em periódicos e em 

folhetos. Excluímos o estudo das traduções publicadas no Brasil, porque este estudo 

obrigaria a uma investigação nas bibliotecas e arquivos brasileiros que seria 

incompatível com um projecto de prazo fixo como o presente. Quanto às traduções 

publicadas em periódicos, empreendemos uma pesquisa preliminar em alguns 

periódicos portugueses oitocentistas. Contudo, revelando-se a pesquisa morosa e 

infrutífera, decidimos abandoná-la. No que toca a traduções publicadas noutros 

suportes, o nosso levantamento dos textos de chegada, localizámos somente uma 

tradução publicada em folheto de cordel. Decidimos não incluir esta tradução no nosso 

corpus, porque este tipo de publicações, pelo seu preço acessível e pelo seu suporte 

frágil, visam um público leitor distinto das publicações em volume e são da 

responsabilidade de agentes também distintos.  

 Devemos esclarecer ainda que o objectivo inicial deste projecto era ater-nos à 

análise da publicação de obras picarescas espanholas em tradução portuguesa. Contudo, 

no decorrer da nossa investigação, tornou-se claro que a compreensão da história da 

recepção do romance picaresco espanhol no sistema literário português e dos factores 
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contextuais que a haviam determinado estava dependente da consideração de outros 

fenómenos de recepção. Por esta razão, alargámos o escopo do nosso estudo de modo a 

considerar também a importação dos romances picarescos espanhóis em versão não-

traduzida, a importação dos romances picarescos espanhóis em tradução francesa e a 

recepção do romance picaresco francês no sistema literário português.  

 A exposição dos resultados da nossa investigação organizar-se-á em cinco 

capítulos. O primeiro será dedicado à discussão das fontes que constituíram o ponto de 

partida deste projecto de investigação. Por um lado, discutiremos os trabalhos dedicados 

ao estudo da constituição da literatura picaresca em Espanha e em diferentes literaturas 

europeias com base nos quais propusemos a hipótese explicativa inicial que já acima 

expusemos. Por outro lado, discutimos um conjunto de trabalhos em Estudos de 

Tradução que nos concederam o enquadramento teórico para analisar os dados 

encontrados à luz das relações de poder literário. Ainda por outro, utilizamos os aportes 

retirados da discussão dos trabalhos em Estudos de Tradução na leitura dos trabalhos 

sobre a produção de obras do género picaresco em Portugal, de modo a argumentar que 

estes trabalhos parecem sugerir uma relação de dependência da Literatura Portuguesa do 

Barroco face à Literatura Espanhola.  

 No segundo capítulo, proporemos uma leitura do género picaresco espanhol, 

mediante uma reflexão sobre as suas principais características textuais, como género 

carnavalizado e procuraremos ainda elencar as diferenças que distinguem o género 

picaresco espanhol e o género picaresco francês. A leitura do género picaresco espanhol 

será retomada no capítulo 5, quando reflectirmos sobre que características do romance 

picaresco espanhol poderão ter motivado a sua importação via tradução pela Literatura 

Portuguesa a finais do século XVIII e primeira metade do século XIX. A leitura 
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comparativa entre os géneros picarescos espanhol e francês será retomada aquando da 

análise textual das traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis, pois 

tentaremos averiguar qual dos dois modelos genéricos é replicado pelos textos de 

chegada portugueses.  

O terceiro capítulo será dedicado à exposição dos resultados da nossa pesquisa 

referentes: à importação pelo contexto português dos romances picarescos espanhóis em 

versão não-traduzida e aos agentes envolvidos na publicação e comercialização destas 

obras; à circulação, no contexto português, dos romances picarescos espanhóis em 

tradução francesa e aos agentes envolvidos na importação e comercialização destas 

obras; à publicação e circulação, no contexto português, dos romances picarescos 

espanhóis em tradução portuguesa e aos agentes envolvidos na produção, publicação e 

comercialização destes produtos. Na exposição destes resultados dialogaremos com os 

trabalhos teóricos em Estudos de Tradução de modo a perceber e explicar que a 

importação das obras do género picaresco espanhol, quer em versão original quer em 

versão francesa quer em versão portuguesa, parece ter sido constantemente determinada 

pelo domínio cultural e linguístico de literaturas mais fortes.  

No quarto capítulo, analisaremos o paratexto e o texto das traduções portuguesas 

dos romances picarescos espanhóis. Começaremos por recolher e analisar, por um lado, 

as menções ao género picaresco espanhol que encontrámos em periódicos portugueses 

oitocentistas e, por outro, as informações disponibilizadas na capa, prefácios e notas das 

traduções do nosso corpus. Com base nos resultados da análise dos paratextos, 

passaremos à análise textual dos romances picarescos espanhóis em tradução 

portuguesa. Estas duas tarefas procurarão compreender quais os objectivos que os 
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romances picarescos espanhóis em versão traduzida pretenderiam cumprir na Literatura 

Portuguesa.  

No último capítulo, recuperaremos os resultados das tarefas acima descritas e 

procuraremos compreender e explicar os factores que poderão ter determinado a história 

da recepção dos romances picarescos espanhóis no contexto de chegada português. A 

apresentação da nossa proposta explicativa será precedida da discussão de algumas 

fontes secundárias sobre a relações de poder que a Literatura Portuguesa terá mantido 

ao longo da História com a Literatura Espanhola e a Literatura Francesa, que nos 

auxiliaram na reflexão sobre os resultados da nossa pesquisa.  

Em conclusão, este trabalho visa completar os estudos sobre o género picaresco 

na Europa, e os estudos sobre o género picaresco em Portugal. Os primeiros, porque, ao 

estudarem a circulação dos romances picarescos espanhóis em versão traduzida pelos 

diferentes sistemas literários europeus, não incluem Portugal no mapa europeu 

considerado
1
. Os segundos, porque, ao estudarem as manifestações do género picaresco 

na Literatura Portuguesa, não tomam em consideração a recepção via tradução das obras 

picarescas espanholas em Portugal.  

Visa também, e de forma mais lata, contribuir para a história da tradução no 

sistema literário português, com especial atenção, para um melhor conhecimento dos 

agentes de tradução de finais de XVIII e inícios de XIX, nomeadamente, livreiros, 

tipógrafos e tradutores. Visa ainda e de forma ainda mais lata contribuir para a história 

das relações literárias hispano-portuguesas, por um lado, e franco-portuguesas, por 

outro. Como veremos, os nossos resultados sugerem que a história da recepção via 

                                                 
1
 Com a excepção já mencionada de Alberto Martino (1999).  
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tradução do romance picaresco espanhol no sistema literário português é indissociável 

de uma relação triangular e paradoxal que une a Literatura Portuguesa à Francesa e à 

Espanhola.  

É nossa convicção que esta relação triangular e paradoxal entre a Literatura 

Portuguesa, a Literatura Espanhola e a Literatura Francesa terá determinado a história 

do género picaresco em Portugal. Num primeiro momento, a Literatura Portuguesa, cuja 

existência estava ameaçada pelo domínio da Literatura Espanhola, terá recusado a 

importação dos romances picarescos espanhóis, recorrendo à importação de obras 

literárias francesas para que pudese subsistir enquanto sistema literário. Num segundo 

momento, encontrando-se dominada pela Literatura Francesa, a Literatura Portuguesa 

terá recorrido à Literatura Espanhola, importando os romances picarescos espanhóis 

como forma de combate ao domínio literário francês. 
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Capítulo 1. De como o pícaro nasceu em Espanha e chegou a 
muitas casas alheias, primeiro em traje espanhol e, depois em 
traje francês.  
O romance picaresco em Espanha, na Europa e em Portugal. O 
enquadramento teórico dos Estudos de Tradução. 

 

Neste capítulo inicial queremos discutir um conjunto de contributos de estudos 

anteriores, que estiveram na origem da presente proposta de trabalho e que guiaram a 

nossa investigação e reflexão. Sendo este trabalho dedicado à história da recepção do 

género picaresco em Portugal, quatro conjuntos de estudos se revelaram particularmente 

relevantes. Este capítulo organizar-se-á em quatro secções, cada uma delas dedicada à 

discussão de um conjunto de estudos. 

 Na primeira secção, iremos discutir os estudos de três autores que discutem o 

conceito de género literário à luz da história da constituição da literatura picaresca em 

Espanha. Foram os argumentos destes três autores que originaram a presente proposta, 

nomeadamente, o argumento de o género literário se forma na mente do leitor, pelo que 

todo o estudo histórico sobre um determinado género literário deve priveligiar a análise 

do pólo da recepção. Na segunda secção, iremos considerar estudos sobre a recepção e a 

produção de obras picarescas em vários sistemas literários europeus de modo a 

recuperar para o nosso trabalho informações relativas à circulação internacional dos 

modelos e produtos picarescos. Porque compreendemos que o estudo sobre a recepção 

do género picaresco em Portugal não pode deixar de considerar as relações de poder 

literário que determinaram a circulação do género por outras literaturas europeias, 

discutiremos na terceira secção, um conjunto de trabalhos de Estudos de Tradução, que 

nos concederam o enquadramento teórico para uma análise destas relações de poder. Na 

quarta secção, discutiremos uma selecão dos estudos sobre a existência ou inexistência 



17 

de uma literatura picaresca portuguesa cruzando-os com os contributos retirados dos 

trabalhos de Estudos de Tradução com o objectivo de demonstrar que a história da 

produção de obras picarescas em Portugal é indissociável do domínio cultural, 

linguístico e político de Espanha sobre Portugal.  

1.1. Género literário e literatura picaresca 

 

Nesta primeira secção, queremos explicitar os contributos que retirámos dos trabalhos 

de três autoridades no estudo sobre o conceito de género literário e a história da 

literatura picaresca. Estes contributos organizam-se em redor de duas linhas 

argumentativas principais: primeiro, o género literário tem o seu nascimento na 

recepção e é produto de uma multiplicidade de agentes. Esta primeira linha 

argumentativa valoriza a análise da recepção das obras picarescas no estudo histórico 

sobre este género. Segundo, o género literário é mutável e determinado por um conjunto 

de factores. A segunda linha argumentativa, por sua vez, acarreta a impossibilidade de 

estudar o género picaresco fora dos diferentes contextos que o determinaram.    

 Iremos começar por expor a presença destas duas linhas argumentativas nos 

ensaios sobre o conceito teórico de género literário de Fernando Lázaro Carreter e 

Claudio Guillén. Em seguida, veremos como estas duas linhas argumentativas guiaram 

os trabalhos históricos sobre o género picaresco destes dois autores. Por fim, 

procuraremos compreender de que modo estas linhas foram retomadas e desenvolvidas 

por Fernando Cabo em El Concepto de género y la literatura picaresca (1992). 
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 Começando pelos estudos teóricos de Lázaro Carreter e Guillén, as 

características do género literário estudadas por estes autores encontram-se enunciadas 

na seguinte citação de Entre lo uno y lo diverso (2005): 

 [Históricamente, los géneros] son modelos que van cambiando y que nos toca en 

cada caso situar en el sistema literario (o polisistema, como veremos luego) que 

sustenta un determinado momento en la evolución de las normas poéticas. Desde 

este punto de vista, no son los críticos actuales quienes definen los géneros, sino 

los escritores del pasado, cuando acataban o emulaban determinados modelos, 

cuyos rasgos característicos al propio tiempo perpetuaban y modelaban. Así el 

modelo individual podía irse encarnando en obras diferentes, como la novela 

picaresca, ejemplificada durante el siglo XVII por el Lazarillo de Tormes y el 

Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, pero luego por Gil Blas (1715-1735) de 

Lesage; y que de tal suerte no dejó de evolucionar en cuanto paradigma. (Guillén 

2005:137-138) 

 

Portanto, nesta citação os géneros literários são, por um lado, identificados como 

modelos criados por diversos agentes, nomeadamente, críticos e escritores. São, por 

outro lado, considerados como cambiáveis e determinados por um conjunto de factores 

como a evolução das normas poéticas e a posição do género no sistema, i.e., a sua 

relação com os demais géneros literários. 

 A definição de género literário como modelo supõe o argumento de que a sua 

história tenha início na recepção de uma obra e na sua posterior imitação. Seguindo 

explicitamente os teóricos do Formalismo Russo, em particular Tomasevski, Lázaro 

Carreter em “Sobre el género literario” (1986) distingue dois momentos na história do 

género literário: o momento da sua origem e o momento da sua constituição. Quanto à 

origem, o autor argumenta: “A la cabeza [de los géneros literarios] hay siempre un 

genio que ha producido una combinación de rasgos, sentida como iterable por otros 

escritores que la repiten” (Lázaro Carreter 1986:117). Relativamente à constituição do 

género, esta ocorre na mente do leitor, e consiste na criação de um modelo imitativo, a 
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partir da leitura de uma obra, que poderá guiar um novo projecto de escrita. Nas 

palavras do autor, o género literário nasce “cuando un escritor halla en una obra anterior 

un modelo estructural para su propia creación”. A estes dois momentos distinguidos por 

Lázaro Carreter, Guillén acrescenta um terceiro momento, o momento do 

estabelecimento. De acordo com este autor, o género literário estabelece-se através da 

imitação: “Sólo la imitación, reiteración o remodelación establece el género, 

efectivamente” (Guillén 2005:140).  

 Antes de prosseguir com a exposição das características de género literário, 

queremos esclarecer, com a ajuda de outras fontes, as noções de “modelo” e “imitação”, 

utilizadas nos trabalhos destes dois autores, no contexto do Estruturalismo. Gérard 

Genette, em Palimpsestes: la littérature au second degré (1982) esclarece, mediante o 

estudo do fenómeno da hipertextualidade, que a constituição de um modelo é uma etapa 

necessária ao nascimento de um género literário. Hipertextualidade consiste na relação 

entre uma obra posterior denominada hipertexto que deve a sua existência a uma obra 

anterior denominada hipotexto. De acordo com Genette, o modelo é a etapa mediadora 

entre o hipotexto e o hipertexto e constitui-se a partir da leitura de uma obra.  

  Na corrente do estruturalismo literário, o conceito de imitação deve ser lido à luz 

da convicção de que todos textos supõem textos anteriores, que, por sua vez, levou ao 

argumento de todos os textos são construídos como um mosaico de intertextos. Kristeva 

defende que um texto consiste numa redistribuição da ordem da língua através da 

intertextualidade, ou seja, “no espaço de um texto cruzam-se e neutralizam-se vários 

enunciados tomados doutros textos” (1984:12). Kristeva propõe, assim, uma tipologia 

de textos mediante o “ideologema”, isto é, o modo como são transformados num texto 

os enunciados anteriores e sincrónicos. O conceito estruturalista da intertextualidade 
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levou a uma desvalorização do estudo da biografia do autor para a compreensão de um 

texto literário. No limite, levou ao anúncio da morte do autor por Roland Barthes, uma 

vez que a relação de autoridade ou paternidade face a um texto fora destruída: “[O] 

escritor não pode deixar de imitar um gesto sempre anterior, nunca original; o seu único 

poder é o de misturar as escritas, de as contrariar umas às outras, de modo a nunca se 

apoiar numa delas” (Barthes 1987:52). 

Para Genette, a relação de hipertextualidade supõe que cada novo texto tem a sua 

origem em textos anteriores e que há a incorporação de certas características textuais, ou 

seja, intertextos, do hipotexto no hipertexto. A imitação é um tipo de transformação 

mediada pela constituição de um modelo; este modelo implica a selecção de um certo 

número de características textuais do hipotexto considerados pertinentes para a 

incorporação no modelo imitativo
2
. 

 Definidos “modelo” e “imitação” como conceitos que trouxeram a 

desvalorização da figura do autor como causa da obra literária, torna-se expectável que 

Lázaro Carreter e Guillén considerem o género como sendo partilhado e construído por 

um conjunto de agentes, entre os quais se contam escritores, público leitor, críticos e 

livreiros. Em concreto, enquanto Lázaro Carreter (1990:115) argumenta que o género 

existe na mente de vários agentes: “el lector menos dotado de habilidades clasificatorias 

halla afinidades y diferencias entre unas obras y otras; y (…) el propio mercado editorial 

conoce muy bien el interés o desinterés por cierto género de obras”, Guillén (1971:128) 

considera que configuração de um género literário é produto de uma multiplicidade de 

                                                 
2
 Esclarecemos ainda que a acepção de modelo de Genette se aproxima da acepção deste conceito que se 

encontra na teoria polissistémica. Even-Zohar (1990) distingue a importação de um texto da importação 

de um modelo, esta compreendida como a importação de um conjunto de instruções a serem utilizadas na 

produção de novos textos no sistema literário de chegada. O modelo faz parte do repertório, definido 

como “aggregate of laws and elements (either single, bound, or total models) that govern the production 

of texts” (Even-Zohar 1990:17). 
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agentes: “In other words, I have been stressing the dependence of genres, and their 

diachronic fluidity, on the choices that are constantly being made by poets, critics, and 

theorists.”  

 Passando agora à consideração da segunda linha argumentativa, o género 

literário é concebido nestes ensaios como mutável e objecto de um conjunto de 

determinantes. Em “On the Uses of Literary Genre” ([1965]1971), Guillén distingue 

entre as formas arquétipas, que são necessárias, e o género literário que é contingente. 

Enquanto as formas arquétipas são acabadas, o género é definido a partir das noções de 

instrumentalização e processo. Isto significa que, por um lado, os géneros constituem 

instrumentos para tornar a tarefa de escritor mais fácil, sendo o recurso a eles 

alternativo; por outro, os géneros vão sendo construídos ao longo da escrita. 

Claudio Guillén distingue dois grupos de determinantes que actuam sobre a 

evolução e configuração dos géneros literários: os diferentes contextos históricos e 

culturais e a posição do género no sistema literário. No que toca ao primeiro grupo de 

determinantes, Guillén afirma que os géneros literários se modificam consoante os 

diferentes momentos históricos e as diferentes poéticas, o mesmo que dizer, diacrónica e 

diatopicamente: “a genre has stable features, but it also changes, as a precise influence 

on the work in progress, with the writer, the nation, and the period” (Guillén 1971:73). 

O segundo grupo de determinantes refere-se à posição de um género literário no 

sistema. Devemos esclarecer que “sistema” é utilizado neste passo na acepção 

saussuriana. Esta acepção implica a observação dos géneros disponíveis num 

determinado momento histórico e numa determinada literatura com sendo relacionados 

entre si. Explica Guillén (2005:358): “El querer ser [el género] a supone, lo repito no 

elegir b, siendo esta distinción una forma muy significativa entre a y b. El escritor opta 
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por cierto género, excluyendo otros, distanciándose de otros, dentro de un mismo 

conjunto de géneros”. Nesta linha, em “Genre and Countergenre: The Discovery of the 

Picaresque” ([1965, 1968] 1971), apresenta-se o conceito de contra-género, que consiste 

em géneros literários que emergiram em oposição a outros géneros coetâneos.  

 Tendo exposto o modo como é definido e caracterizado o género literário por 

Fernando Lázaro Carreter e Claudio Guillén, queremos agora analisar o modo como as 

duas linhas argumentativas até agora traçadas guiaram os trabalhos históricos sobre o 

género picaresco destes dois autores.   

 Começando pela primeira linha argumentativa, uma vez que se considera que o 

género literário tem o seu nascimento na recepção, Lázaro Carreter situa o nascimento 

do género picaresco no momento em que Mateo Alemán (autor do segundo romance 

picaresco) decide aproveitar o Lazarillo (primeiro romance picaresco) como modelo 

para o seu novo projecto de escrita:  

[L]a novela picaresca surge como género literario, no con el Lazarillo, no con el 

Guzmán, sino cuando éste incorpora deliberadamente rasgos visibles del primero, 

y Mateo Alemán aprovecha las posibilidades de la obra anónima para su particular 

proyecto de escritor. (Lázaro Carreter 1978:205) 

 

Portanto, o género picaresco nasceu quando Mateo Alemán constrói um modelo 

imitativo mental a partir da leitura do Lazarillo. Este processo imitativo levará à 

presença de um conjunto de intertextos do Lazarillo no Guzmán, que estarão na base da 

associação destas duas obras por parte dos leitores. 
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 Uma vez que se considera também que o género picaresco é compartilhado e 

construído por uma multiplicidade de agentes, Claudio Guillén apresenta, a par de 

Mateo Alemán, outros dois inventores do género picaresco: uma personagem literária e 

um impressor. O primeiro inventor é Ginés de Pasamonte, uma personagem do Quijote 

que afirma ter escrito uma obra do género picaresco: 

[S]epa que soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. (…) 

[M]al año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género han 

escrito y escribieren. Lo que sé decir a voacé es que trata verdades y que son 

verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen. 

- ¿Y cómo se titula el libro? 

- La vida de Ginés de Pasamonte. – respondió el mismo. (Cervantes: 2000:I,276-

277) 

 

As palavras de Ginés de Pasamonte explicitam, por um lado, a consciência de que 

existia um género literário no início do século XVII, que reunia um conjunto de obras, 

entre as quais, o Lazarillo. Por outro lado, informam sobre um conjunto de 

características textuais relacionadas com o género picaresco: a forma autobiográfica, a 

história que constitui um relato verosímil de vida e o título composto pela palavra 

“vida” seguida do nome próprio e apelido do protagonista.  

 O segundo inventor do género picaresco é Luis Sánchez, impressor responsável 

pela publicação de Primera Parte de Guzmán de Alfarache (1599). Guillén considera-o 

como um inventor do género picaresco, porque Luis Sánchez decidiu republicar o 

Lazarillo em 1599, por considerar que o sucesso do Guzmán despertaria um novo 

interesse pela obra anterior. Esta decisão parece ter-se baseado na percepção de uma 

relação entre as duas primeiras obras do género picaresco: Lazarillo e Guzmán. 



24 

Seguindo o exemplo de Luis Sánchez, um conjunto de impressores em Madrid, 

Barcelona, Zaragoza, Paris e Milão imprimiram o Lazarillo e o Guzmán ao mesmo 

tempo, potenciando assim a percepção de uma relação entre estas duas obras por parte 

dos leitores. 

 Passando à segunda linha argumentativa, o género picaresco é concebido, por 

estes dois autores, como mutável e determinado por vários factores. Em “Para una 

revisión del concepto de novela picaresca” (1978), Lázaro Carreter considera que 

muitos dos estudos sobre a literatura picaresca incorreram num erro: “el considerar esa 

literatura como un todo ya construido, y no como un organismo que fue haciéndose en 

virtud de tensiones internas y de condicionamientos exteriores” (197). A este erro 

metodológico, Lázaro Carreter contrapõe a análise da literatura picaresca a partir do seu 

processo de construção, concretamente, a análise do modo como cada novo autor terá 

manipulado tanto as características das obras picarescas anteriores como as regras do 

género picaresco, conhecidas por leitores e editores (199-201).  

 Claudio Guillén analisa nos seus trabalhos dois tipos de determinantes que terão 

influenciado a evolução do género picaresco. Em primeiro lugar, considera-se que o 

género picaresco se modificou ao longo da História e nos diferentes contextos 

culturais
3
. Em segundo lugar, considera-se que o género picaresco foi determinado pelo 

diálogo com os demais géneros literários do sistema. Guillén considera, por uma parte, 

que o Guzmán terá constituído um contra-género do romance pastoril e do romance 

                                                 
3
 Guillén defende que a configuração de uma das principais características textuais do romance picaresco, 

a visão panorâmica e satírica do pícaro, foi evoluindo com os diferentes contextos históricos e nacionais. 

Na Espanha seiscentista, a visão panorâmica e satírica do pícaro estaria relacionada com a ideologia da 

Contra-Reforma marcada pelo desengano relativamente à bondade humana e ao poder do Homem no 

mundo; na França setecentista, a visão do pícaro terá perdido a sua dimensão religiosa, aproximando-se o 

romance picaresco ao roman des moeurs; na Inglaterra setecentista, esta característica picaresca terá 

entrado em contacto com a tradição burlesca inglesa, aproximando-se o género picaresco do realismo 

burguês de Defoe e Smollet (Guillén 1971:99). 
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grego; por outra, que o Quijote terá sido publicado como contra-género do Guzmán 

(Guillén 1971:74,146).  

 Em síntese, Lázaro Carreter e Guillén argumentam que um estudo histórico 

sobre o género picaresco deve, por um lado, privilegiar a análise da recepção das obras 

picarescas. Este argumento justifica-se pelo facto de se considerar que o género literário 

nasce na mente do leitor e que é produto, não só de autores, mas de uma multiplicidade 

de agentes. Por outro lado, argumentam que o estudo deve centrar-se na análise da 

evolução do género, relacionando-a com as diferentes determinantes contextuais. Este 

segundo argumento liga-se à convicção de que o género literário é cambiável e 

determinado pelos distintos contextos históricos e culturais, pelo diálogo com os 

géneros literários coetâneos e pelas relações de poder entre as literaturas nacionais.  

 Passando agora à leitura do trabalho de Fernando Cabo, parece-nos que as duas 

linhas argumentativas acima isoladas são recuperadas e desenvolvidas por este autor. 

Apesar de o conceito de género literário proposto ser distinto do proposto por Guillén e 

Lázaro Carreter, também neste trabalho se defende que o estudo histórico sobre o 

género picaresco deve começar pela análise da recepção dos romances picarescos e deve 

compreender a análise da evolução das características textuais do género enquanto 

determinada por vários factores contextuais. 

 Ao conceito de género literário baseado nas noções de “modelo” e “imitação”, 

Cabo (1992:157) propõe a seguinte definição de género literário: “Referente 

institucionalizado, cuyo lugar es la enunciación, y que, a través de los distintos agentes 

sostenedores de la interacción comunicativa fundamenta la posibilidad misma de la 

comunicación literaria”. Em comparação com as propostas dos seus antecessores, esta 
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definição dá ainda maior primazia do contexto sobre o texto, na medida em o género 

não é já um projecto de escrita na mente do leitor, mas existe na inter-subjectividade, 

pois é partilhado por um conjunto de indivíduos que o utilizam num tipo específico de 

comunicação, a comunicação literária. O género é institucionalizado por uma 

multiplicidade de agentes, como escritores, livreiros, críticos, académicos. O lugar do 

género é a enunciação, o que implica que, tal como qualquer acto de fala, é determinado 

pelo contexto comunicativo e pelas relações de poder entre locutor e alocutário. 

 Importa esclarecer que, para Cabo, o género literário não constitui um referente 

unívoco, mas plural. Ou seja, não há identidade perfeita entre o referente utilizado por 

um autor na escrita de uma obra, o referente utilizado como modelo de leitura pelo leitor 

dessa obra e a construção meta-textual do crítico dessa mesma obra. Julgamos lícito 

defender que neste trabalho se considera o género não só mutável na diacronia, mas 

também instável na sincronia. O funcionamento do género é possibilitado porque a 

institucionalização assegura uma base comum entre os diferentes referentes. 

 A multiplicidade de referentes liga-se, assim, à multiplicidade de agentes da 

comunicação literária e é organizada em três grupos: género autoral, género de recepção 

e género crítico. O género autoral consiste num conjunto de traços textuais inseridos 

deliberadamente pelo autor na sua obra que, à hora da produção do texto, o projectam 

para um determinado género. O género da recepção consiste no referente de leitura ou, 

valendo-nos do esclarecimento de Maria Fernanda de Abreu (2010:16), horizonte de 

expectativas que um leitor assume aquando da leitura de uma nova obra e que é 

adquirido no processo de socialização. O género crítico consiste na teorização e 

classificação meta-textual dos géneros por críticos e historiadores de literatura.  
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 Para além de se considerar a existência de uma multiplicidade de referentes, 

considera-se também que o género autoral e o género crítico são dependentes do género 

da recepção (Cabo 1992:292)
4
, o que leva Cabo a defender que um estudo histórico 

sobre determinado género literário, como o picaresco, deve começar pela análise da 

recepção das obras picarescas. Defende o autor que apenas mediante a análise do género 

da recepção, utilizando como objecto testemunhos coetâneos de leitura que delatam uma 

consciência genérica por parte dos leitores, se pode dar por comprovada a existência de 

um género literário e compreender quais os traços textuais que permitiriam o 

reconhecimento de um determinado género literário numa obra
5
.   

 Para além de considerar que o género literário tem o seu início na recepção e que 

é produto de uma multiplicidade de agentes, Cabo,  tal como Lázaro Carreter e Guillén, 

concebe o género literário como mutável, determinado por cada novo momento 

histórico e cada novo contexto cultural. Esta concepção é central neste trabalho, tal 

como podemos inferir da terminologia adoptada, em particular, da adopção do conceito 

de “índices genéricos”. Por índices genéricos compreende-se o conjunto de 

características textuais que invocam o referente genérico e que, assim, possibilitam a 

comunicação literária.  

                                                 
4
 “De la misma manera que el género autorial necesita de géneros receptivos previos, los cuales, en último 

término, entretejen en mundus significans que está en la base de aquél, también el género crítico surge a 

partir de los que podemos entender como referentes receptivos (…).” 

5
 Consequentemente, no estudo histórico sobre o género picaresco apresentado por Cabo, coloca-se a 

demonstração da existência de um género picaresco autoral na Espanha do Século de Ouro como 

dependente da demonstração da existência do género picaresco da recepção. Em concreto, Cabo começa 

por fazer um levantamento das características textuais partilhado pelas obras do género picaresco 

publicadas no Século de Ouro. Ao mesmo tempo, argumenta que estas características textuais comuns 

terão funcionado como género autoral, somente se significavam para os demais agentes da comunicação 

literária. Ou seja, podemos afirmar a existência de um género picaresco autoral quando comprovamos que 

o autor deliberadamente inseriu na sua obra características textuais que invocavam nos leitores coetâneos 

o referente picaresco. Por último, e retomando o trabalho anterior de Claudio Guillén, argumenta-se que 

aquele conjunto de características textuais pode ser considerado como género picaresco autoral, uma vez 

que leitores coetâneos, como Ginés de Pasamonte (personagem do Quijote) e Luis Sánchez (impressor da 

Primera parte del Guzmán), dão mostras de utilizar o referente picaresco na leitura de obras como 

Lazarillo e Guzmán. 
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 O conceito semiótico de índice explicita uma característica central do 

funcionamento do género literário, a saber, o facto de a significação genérica de um 

texto ser determinada pelo contexto comunicativo. Define Peirce (1977:63-76) índice 

como um signo que perderia o carácter que o torna significante se o seu objecto fosse 

removido. Assim, um exemplo clássico de um índice consiste num dedo que aponta 

para o objecto, indicação que ficaria sem significado, caso o objecto fosse removido 

(Peirce 1977:73). De maneira equivalente, a incorporação em romances picarescos de 

certos índices genéricos apontam para o género picaresco e para as obras picarescas 

anteriores. Adicionalmente, quando um ou mais romances picarescos são importados 

para um novo sistema literário, parte destes índices genéricos perdem a sua significação, 

uma vez que apontam para um género literário e obras que estão ausentes desse sistema 

literário.  

 Peirce (1977:75) esclarece ainda que, psicologicamente, os índices compelem 

cegamente o receptor para uma associação entre um índice e um objecto. Esta 

associação baseia-se em experiências anteriores dos receptores e implica a crença de 

que há uma relação de extensão física entre índice e objecto. Isto significa que nos 

diferentes contextos culturais, enquanto uns índices genéricos perdem a significação, 

outros compelem os leitores a associar esses índices com géneros literários não-

picarescos e obras anteriores não-picarescas disponíveis no sistema literário de chegada. 

Esta associação implicará a convicação, por parte dos novos receptores, de que esses 

géneros literários não-picarescos e essas obras não-picarescas estiveram na génese da 

obra picaresca importada.  

 Como tentativa de superar a dificuldade de compreender o modo como os 

índices genéricos terão funcionado em diferentes contextos culturais e temporais, Cabo 
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propõe que o estudo histórico sobre a constituição do género picaresco numa literatura 

estrangeira tenha como primeira tarefa a análise das traduções dos romances picarescos 

espanhóis publicados nessa literatura. Partindo da consideração das traduções francesas 

dos romances picarescos espanhóis publicadas nos séculos XVII e XVIII, Cabo conclui 

que os tradutores adaptaram as obras estrangeiras a referentes disponíveis na sua 

cultura. Isto significa que as traduções são, para Cabo, um objecto privilegiado para a 

compreensão do funcionamento dos índices genéricos picarescos em novos contextos 

(Cabo 1992:280). Relembrando que o género autoral está dependente do género de 

recepção, a análise dos textos de chegada permitirá compreender quais os índices 

genéricos que o autor de um dado contexto cultural deverá introduzir nas suas obras 

para invocar o referente picaresco. Ou seja, o estudo das obras picarescas autóctones de 

uma determinada literatura deve ser guiado pelas conclusões procedentes da análise das 

traduções dos romances picarescos espanhóis publicadas nessa mesma literatura.  

Em conclusão, queremos explicitar o modo como as duas linhas argumentativas 

retiradas dos trabalhos de Fernando Lázaro Carreter, Claudio Guillén e Fernando Cabo 

contribuíram para a planificação do presente trabalho, tanto a nível metodológico como 

a nível teórico.  

 Começando pelo contributo destes trabalhos a nível metodológico, decidimos, 

em primeiro lugar, fazer um estudo da história da recepção dos romances picarescos 

espanhóis em Portugal que pudesse guiar futuros trabalhos sobre a constituição de uma 

literatura picaresca portuguesa. Adicionalmente, uma vez que o género literário é 

produto de uma multiplicidade de agentes, analisaremos diferentes testemunhos de 

leitura que nos concedam provas da existência de um género picaresco da recepção em 

Portugal no escopo temporal seleccionado. Em segundo lugar, uma vez que o género 
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literário é mutável e determinado por um conjunto de factores contextuais, 

procederemos à análise dos textos de chegada, procurando perceber as manipulações a 

que foi sujeito o género picaresco em Portugal. Para além disso, tentaremos 

compreender de que forma o género picaresco em tradução portuguesa se relacionou 

com os demais géneros literários do sistema português.  

 No que toca ao modelo teórico, decidimos importar três conceitos destes 

trabalhos. O primeiro é o conceito de contra-género, definido por Guillén como um 

género que é constituído em oposição a outro género literário. O segundo é o conceito 

de índices genéricos, definido por Cabo como o conjunto de características textuais que 

invocam um determinado referente genérico. O terceiro é o conceito de “série genérica” 

definido como um conjunto de obras relacionadas entre si pela partilha dos mesmos 

índices genéricos (Cabo 1992:157). A importação do conceito de “série genérica” 

justifica-se, principalmente, por constituir uma alternativa ao conceito, muitas vezes 

utilizado, de “cânone do género picaresco” (Dunn 1993). Rejeitamos a utilização do 

conceito de cânone, porque, ao trabalharmos com a teoria polissistémica, aceitamos que 

a canonicidade é um fenómeno histórico que implica a aceitação por parte das classes 

dominantes de um conjunto de textos e modelos literários (Even-Zohar 1990:15-22). 

 

1.2. O romance picaresco na Europa 

 

Nesta secção, apresentaremos os aportes que recolhemos de um conjunto de 

estudos sobre o género picaresco na Europa. Referimo-nos a um conjunto de trabalhos 

que, segundo Cabo, constituem a secção da crítica ao género picaresco que adopta uma 
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perspectiva comparatista e se caracteriza por uma “enfasis en una concepción de la 

narrativa picaresca no limitada por el marco espacio-temporal de la España del Siglo de 

Oro” (Cabo 1992:16). Tal como iremos ver, a nossa leitura dos estudos sobre o romance 

picaresco na Europa parece conduzir-nos uma vez mais para as duas conclusões que 

havíamos retirado das fontes sobre o género literário e a literatura picaresca. Por um 

lado, o estudo da produção de obras picarescas autóctones numa determinada literatura 

deve ser precedida e conduzida pelo estudo da recepção dos romances picarescos 

espanhóis nessa mesma literatura. Por outro, o género picaresco conheceu diferentes 

configurações tendo a sua evolução sido determinada por factores contextuais. Estas 

duas conclusões são desenvolvidas em quatro argumentos. 

 Cronologicamente, parece-nos seguro afiançar que a orientação comparatista dos 

trabalhos críticos sobre o género picaresco se consolidou nos anos sessenta e setenta do 

século XX, mediante a publicação de um conjunto de trabalhos que tiveram como mote 

a obra precursora de Chandler, The Literature of Roguery ([1899] 2010). Estudos como 

os de Claudio Guillén (1954) Robert Alter (1964), Stuart Miller (1967), Alexander 

Parker (1967), Christine Whitbourn (1974), Frederick Monteser (1975), Harry Sieber 

(1977), Richard Bjornson (1977a e 1977b), Alexander Blackburn (1979), Howard 

Macing (1979), Hendrik Van Gorp (1985), entre outros (como Giddings 1967 ou 

Ritchie 1974 citados por Ardila 2010), vieram demonstrar que o género picaresco 

constituiu um fenómeno de recepção e produção à escala europeia. Portanto, as obras 

picarescas espanholas foram amplamente importadas via tradução pelos diferentes 

sistemas literários europeus e diferentes literaturas picarescas autóctones emergiram em 

diferentes contextos nacionais.  
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A exposição dos contributos retirados destes estudos organizar-se-á da seguinte 

forma: em primeiro lugar, apresentaremos um conjunto de fenómenos de recepção dos 

romances picarescos espanhóis, que, segundo estes autores, precederam a constituição 

das diferentes literaturas picarescas autóctones. Em segundo, esclareceremos, na senda 

destes autores, que, dentro do fenómeno europeu de produção de obras picarescas, se 

distinguem distintos géneros picarescos com características particulares a cada contexto 

nacional. Em terceiro, apresentaremos a cronologia do género picaresco na Europa que 

estes estudos delinearam. Nesta cronologia distinguiremos a cronologia da produção de 

obras do género picaresco, a cronologia da recepção das obras picarescas espanholas e a 

cronologia da reflexão crítica sobre o género picaresco no contexto europeu. Em quarto 

e último lugar, consideraremos quais as determinantes da cronologia do género 

picaresco na Europa. Tal como iremos ver, os fenómenos de recepção, produção e 

reflexão crítica sobre o género picaresco não devem ser analisados fora das relações de 

poder entre as diferentes literaturas nacionais. 

 Comecemos, então, pela exposição do argumento de que a constituição das 

diferentes literaturas picarescas autóctones foi precedida por um conjunto de fenómenos 

relacionados com a recepção dos romances picarescos espanhóis. Segundo alguns dos 

estudos analisados, foram observados quatro fenómenos literários, ocorridos em 

diferentes contextos europeus, no momento da apropriação do género picaresco. Estes 

fenómenos indicam que, nas diferentes literaturas europeias, a produção de obras 

picarescas traduzidas e a produção de obras picarescas não-traduzidas se desenvolveram 

em estreita relação. O primeiro fenómeno observado consiste numa intensa recepção via 

tradução das obras picarescas espanholas. Ou seja, a constituição de cada literatura 

picaresca autóctone foi ora precedida ora acompanhada por uma forte circulação de 
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obras picarescas espanholas em versão traduzida no mesmo sistema literário (Sieber 

1977:37; Ardila 2010:21). 

 O segundo fenómeno consiste na publicação de pseudo-traduções. Como 

exemplo deste fenómeno, podemos relembrar o momento do aparecimento da primeira 

obra do género picaresco alemão. Em 1615, Aegidus Albertinus publicou a primeira 

tradução em língua alemã do Guzmán, composta por duas partes. Enquanto a primeira 

parte correspondia à tradução de Primera parte de Guzmán de Alfarache (1599), a 

segunda parte, ao invés de reproduzir a Segunda parte de la vida de Guzmán de 

Alfarache (1604), continha uma continuação da obra picaresca espanhola originalmente 

escrita por Albertinus (Sieber 1977:41). Esta segunda parte consiste, assim, numa 

pseudo-tradução, uma vez que se trata de um texto não-traduzido que circulou como 

uma tradução da obra espanhola de Alemán. 

 O terceiro fenómeno consiste na publicação de pseudo-originais. Como exemplo 

deste quarto fenómeno, podemos recorrer ao momento da constituição da literatura 

picaresca francesa. Alain-René Lesage publicou em 1715-1735 Histoire de Gil Blas de 

Santillane apresentando-o como um romance picaresco da sua autoria. Cécile Cavillac 

(1984) veio demostrar que esta obra é composta por um conjunto de episódios 

traduzidos de obras como Marcos de Obregón (1618), Estebanillo e Alonso, mozo de 

muchos amos (1624-1626). Esta obra consiste, assim, num pseudo-original, uma vez 

que se trata de um texto traduzido que circulou como um original de Lesage. 

 O quarto e último fenómeno consiste na publicação de “aproximações”. O 

conceito de “aproximação” é definido por Genette como uma obra não-traduzida que, 

tendo como modelo uma obra literária anterior proveniente de outro sistema literário, 
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cria uma versão nacional dessa obra. O autor dá como exemplo deste fenómeno as 

aproximações originadas pelo enorme sucesso do romance de Daniel Defoe Robinson 

Crusoe, nomeadamente, Robinson allemand de Campe, publicado em 1779 e Robinson 

suisse de Wyss publicado em 1813 (Genette 1982:351). Nestas aproximações cria-se 

uma versão nacional do protagonista Robinson Crusoe cujas novas aventuras têm lugar 

no território nacional. Passando para a observação deste fenómeno na história da 

produção europeia de obras do género picaresco, podemos invocar como exemplo o 

momento da constituição da literatura picaresca inglesa. Em 1622, foi publicada a 

primeira tradução em Inglês de Guzmán de Alfarache, intitulada The Rogue or the Life 

of Guzman de Alfarache. Seguindo o grande sucesso editorial desta tradução
6
, foi 

publicada uma aproximação inglesa intitulada English Gusman (1652) de George Fidge 

(Sieber 1977:51). Esta obra consiste, assim, numa aproximação, uma vez que cria uma 

versão inglesa do protagonista Guzmán de Alfarache, cujas aventuras têm lugar em 

Inglaterra. 

 Os estudos sobre o romance picaresco na Europa demonstram não só que a 

produção de obras picarescas originais e a produção de obras picarescas traduzidas se 

desenvolveram em estreita ligação em diferentes contextos europeus, como o segundo 

argumento que apresentam é o de que as traduções europeias dos romances picarescos 

espanhóis constituem uma fonte valiosa para a análise das diferentes características do 

género picaresco espanhol e dos diferentes géneros picarescos europeus. Algumas das 

fontes consultadas esclarecem que, dentro do fenómeno europeu da produção de obras 

do género picaresco, existem diferentes géneros picarescos particulares a cada cultura 

de chegada. Utiliza Jean Marie-Schaeffer (1989:118) o exemplo do género picaresco 

                                                 
6
 Publicada em 1622 e republicada no mesmo ano, em 1623, 1630, 1633, 1634, 1655 e 1656 (Sieber 

1977:51).  
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para demonstrar como a recepção via tradução e a produção original de obras de um 

mesmo género literário são determinadas por diferentes contextos comunicativos. A 

cada literatura europeia corresponde um género picaresco próprio; assim as obras dos 

diferentes géneros picarescos europeus, não deixando de apresentar características 

textuais contidas nas obras picarescas espanholas, apresentam características textuais 

novas e particulares.  

 Outras fontes argumentam que as características textuais particulares a um dado 

género picaresco nacional estarão contidas não só nas obras picarescas originais, mas 

também, e primeiramente, nas traduções das obras picarescas espanholas. Cécile 

Cavillac (1984) e Hendrik van Gorp (1985) são autores de dois estudos fundamentais 

para a compreensão das particularidades do género picaresco francês. Tal como iremos 

discutir com maior detença no capítulo 2, os trabalhos de ambos estes autores vêm 

defender que a análise das traduções dos romances picarescos espanhóis publicados 

num determinado contexto cultural possibilita ora compreender as determinantes locais 

que terão reconfigurado o género picaresco, ora aceder às particularidades textuais desse 

género picaresco autóctone, o francês, que, posteriormente, estarão presentes nas obras 

picarescas originais.  

 Após terem apresentado o conjunto de fenómenos que participou no processo de 

apropriação do género picaresco nos diferentes contextos europeus e após terem 

esclarecido que existem diferentes géneros picarescos nacionais, estes trabalhos expõem 

um terceiro argumento: nas diferentes literaturas europeias, o género picaresco 

apresenta uma cronologia semelhante. Tal como dissemos no início da secção, nesta 

cronologia distinguiremos a cronologia da produção de obras picarescas, a cronologia 
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da reflexão crítica sobre o género picaresco e a cronologia da recepção via tradução dos 

romances picarescos espanhóis.    

Começando pela cronologia da produção de obras do género picaresco na Europa, 

Guillén em Teorías de la historia literaria (1989) descreve-a de maneira bastante clara:  

[L]a novela picaresca: esbozada durante el siglo XVI, española durante el XVII 

(con adiciones alemanas y neerlandesas) europea durante el XVIII, abandonada 

durante el XIX (con excepciones como Lizardi y ciertas huellas en Gogol. 

Dickens, Mark Twain, Galdós), rescatada más o menos irónicamente durante el 

siglo XX (…). (Guillén 1989:291).  

 

Guillén considera a produção de obras do género picaresco um fenómeno de duração 

intermitente, porque a história deste género literário é feita de épocas de êxito, 

desaparecimento e resgate. Assim a produção de obras do género picaresco que nos 

séculos XVI e XVII consistia num fenómeno espanhol, alarga-se à escala europeia no 

século XVIII e, após este clímax, quase desaparece durante o século XIX
7
. Como neste 

trabalho se defende, a Literatura Portuguesa parece constituir uma excepção desta 

cronologia.  

 Outras fontes ainda distinguem, na cronologia da produção europeia de obras do 

género picaresco, dois momentos no interior do século XVIII. O primeiro momento tem 

                                                 
7
 Relativamente ao quase desaparecimento de produção de obras do género picaresco na Europa do século 

XIX, devemos ressalvar que os trabalhos mais recentes desenvolvidos por Maria Fernanda de Abreu, no 

âmbito do projecto “Historia comparada de las literaturas de la península ibérica”, coordenado por 

Fernando Cabo, parece afinal vir relativizar ou mesmo contradizer a afirmação de Claudio Guillén. 

Deixando de parte a investigação desenvolvida por esta autora sobre a rica literatura do género picaresco 

publicada fora da Europa, concretamente, na Iberoamérica, Abreu nota um renovado interesse pelo 

género picaresco em Portugal e em França de Oitocentos. Por um lado, e recuperando os trabalhos de 

Ernesto Guerra da Cal (1971), Jacinto do Prado Coelho (1976) e João Gaspar Simões (1987), apresenta 

um conjunto de obras da Literatura Portuguesa, nomeadamente, Memórias de João Coradinho de 

Almeida Garrett, algumas novelas de Camilo Castelo Branco (1825-1890) e A Relíquia de Eça de Queirós 

que mostram algumas características do género picaresco. Por outro, argumenta que terá havido um 

renovado e popular interesse pela literatura picaresca em França, na esteira da publicação de uma 

tradução de Lazarillo de Tormes em folhetim, no ano de 1835.  
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lugar entre 1700 e 1753, período em que as obras picarescas europeias eram compostas 

segundo os modelos espanhóis. O segundo começa em 1753 e vai até ao final do século 

e constitui o período em que os modelos picarescos franceses substituíram os espanhóis. 

Com base nestes dois momentos, alguns estudos sobre o género picaresco na Europa 

estabelecem a priori o ano de 1753 como limite temporal do seu estudo
8
, por este 

constituir a data de publicação de The Adventures of Ferdinand Count Fathom, de 

Tobias Smollett (1753), considerada a última obra que teve o modelo picaresco 

espanhol na sua génese (Parker 1967:vi). A partir da segunda metade do século, o 

modelo preferido na produção de obras picarescas é o romance francês Gil Blas (1715-

1735) de Alain-René Lesage (1646-1747). Porque o género picaresco francês apresenta 

características próprias relativamente ao espanhol, alguns estudiosos preferem trabalhar 

exclusivamente a literatura picaresca europeia publicada no período da centralidade dos 

modelos espanhóis.  

 No que toca à cronologia da reflexão crítica, o século XIX constitui o momento 

do nascimento do conceito historiográfico de “género picaresco”. Os historiógrafos do 

Romantismo reclamaram os romances do Século de Ouro como elemento original e 

identificador da Literatura Espanhola. Assim, a historiografia do século XIX resgata a 

tradição picaresca e apresenta-a como um produto da originalidade do carácter da nação 

espanhola. Este argumento está presente numa das obras mais importantes da 

historiografia romântica da Literatura Espanhola, a obra de 1813 de Simone de 

Sismondi: 

                                                 
8
 Literature and the Delinquent. The Picaresque Novel in Spain and Europe 1599-1753 (Parker 1967); Il 

Lazarillo de Tormes e la sua ricezione en Europa (1554-1753) (Martino 1999); La novela picaresca en 

Europa 1554-1753 (Ardila 2010). 
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Cada nación tiene su gracejo, que le es propio y el de Lazarillo de Tormes es 

eminentemente español (…) Muchas novelas se han escrito, imitando a Lazarillo 

de Tormes, a cuyo género han llamado los españoles el gusto picaresco (…) 

Guzmán de Alfarache, la Pícara Justina y otras muchas obras de esta clase. 

(Sismondi [1813] 1842:I,214-215)  

 

Portanto, no século XIX, o género picaresco ganha um lugar na História da Literatura 

Espanhola que o apresenta como um produto da originalidade espanhola, como um 

género literário animado pelo gracejo da nação espanhola.  

 Relativamente à cronologia da recepção via tradução das obras picarescas 

espanholas na Europa, esta foi delineada por Hendrik van Gorp no seu ensaio 

“Translation and Literary Genre: the European Picaresque Novel in the 17
th

 and 18
th

 

Centuries” (1985). Contudo, para se compreender a evolução das traduções europeias 

dos romances picarescos espanhóis, é necessário ter em mente o conceito de “normas” 

definido por Gideon Toury em Descriptive Translation Studies and Beyond (1995).  

De acordo com Toury, a tradução, à semelhança de outras actividades sociais, é 

determinada por normas. As normas sociais asseguram a regularidade dos 

comportamentos dos diferentes indivíduos de uma sociedade, pois, por um lado, 

configuram um conjunto de comportamentos expectáveis e, por outro, supõem a 

existência de sanções para os comportamentos desviantes. Visto as normas se 

modificarem diacrónica e diatopicamente e porque o acto tradutório consiste na 

transferência de um texto produzido num determinado momento histórico e numa 

determinada cultura para um novo contexto histórico e cultural, o tradutor terá 

forçosamente de optar entre seguir as normas do contexto de partida, ou seguir as 

normas do contexto de chegada. Nos casos em que o tradutor segue as normas do 
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contexto de partida e, assim, produz um texto de chegada mais próximo ao texto de 

partida, considera-se que estamos perante uma tradução em adequação. Nos casos em 

que o tradutor segue as normas do contexto de chegada, produzindo um texto traduzido 

mais afastado do texto de partida, considera-se que estamos perante uma tradução em 

aceitabilidade (Toury 1995:53-69). 

 Não esquecendo o conceito de “normas” e a distinção entre traduções adequadas 

e traduções aceitáveis, conseguimos compreender as três fases da tradução de obras 

picarescas espanholas na Europa distinguidas por Hendrik van Gorp. A primeira fase 

começa em 1560 e termina em 1620
9
 e é marcada por traduções europeias das obras 

picarescas espanholas muito adequadas aos textos e cultura de partida. Adicionalmente, 

as obras picarescas em tradução eram publicitadas, quer como obras cómicas quer como 

produtos através  dos quais se poderia conhecer a realidade e os costumes espanhóis. 

Esta dupla publicitação está claramente presente no título da tradução francesa do 

Lazarillo, publicada em 1561: L’Histoire plaisante et facétieuse du Lazare de Tormes 

espagnol: en laquelle on peult recongnoistre bonne partie des moeurs, vie et conditions 

des Espagnols. A segunda fase começa em 1620 e termina no final do século XVII e é 

marcada, por um lado, pela ascensão da França a contexto mediador; ou seja, as 

traduções das obras picarescas espanholas para Alemão, Inglês e Neerlandês começam a 

ser feitas indirectamente a partir das traduções francesas. Por outro lado, esta segunda 

fase é marcada por uma evolução das traduções de mais adequadas para cada vez mais 

aceitáveis, especialmente as traduções francesas. Os tradutores franceses adaptam as 

obras picarescas espanholas às regras estéticas do Classicismo, de acordo com a teoria 

da tradução francesa de Seiscentos e Setecentos, conhecida por Les Belles Infidèles, que 

                                                 
9
 A primeira data corresponde ao ano de publicação da primeira tradução de Lazarillo de Tormes para 

Francês. A segunda data corresponde ao ano de publicação da Segunda parte de Lazarillo de Tormes de 

Juan de Luna em Paris, obra publicada em edição bilingue Espanhol-Francês. 
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se caracteriza por textos de chegada muito aceitáveis
10

. A terceira e última fase da 

história da tradução europeia das obras picarescas espanholas compreende todo o século 

XVIII. Esta fase é marcada pelo sucesso europeu do autor francês Alain-René Lesage 

que, para além de publicar Gil Blas, o seu romance picaresco original, publica as suas 

traduções das obras picarescas espanholas. Durante todo o século XVIII, as traduções de 

Lesage das obras picarescas espanholas serão utilizadas como textos de partida nos 

demais sistemas literários europeus.  

 Por fim, para além de delinearem a cronologia do género picaresco na Europa, 

estes estudos argumentam que esta cronologia foi determinada pelas relações de poder 

que regem as trocas culturais entre diferentes literaturas. Por exemplo, em O Romance: 

alguns aspectos da sua evolução na literatura europeia (1934), Alberto Xavier coloca a 

cronologia da produção de obras picarescas na Europa em diálogo com outra 

cronologia, a das diferentes hegemonias literárias europeias. Nesta obra, defende-se que 

a produção romanesca nos países europeus foi sempre liderada por uma nação que 

ocupa o lugar hegemónico, uma vez que “uma nação, quando se ergue intelectualmente, 

desenvolve logo influência espiritual além fronteiras, suscitando um movimento geral 

de imitação” (17). A cronologia das diferentes hegemonias literárias europeias é 

delineada do seguinte modo:  

[É] indubitável que a primeira hegemonia literária na Europa pertence, no século 

XII, à França, que a conserva no século XIII; que êsse papel proeminente é 

exercido pela Itália em meados do século XIV, prolongando-se no século 

imediato; que tal predomínio transita, a seguir, para a Espanha, no século XVI, 

                                                 
10

 Myriam Salama-Carr apresenta mediante as seguintes palavras o fenómeno histórico de Les Belles 

Infidèles: “The early part of the seventeenth century was the great age of French Classicism, but 

translations were increasingly expected to conform to the literary canons of the day. The free dynamic 

translations known as Les Belles Infidèles aimed to provide target texts which are pleasant to read, and 

this continued to be a dominant feature of translation into French well into the eighteenth century. 

Classical authors were reproduced in a form which was dictated by current French literary fashion and 

morality” (2006:411).  
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mantendo-se até meados dos século XVII, período em que a França reaparece 

robustecida e vigorosa impondo à Europa inteira o seu ideal moral, social e 

literário, ideal que era a expressão pura do seu génio. Depois, ao longo do século 

XIX, a hegemonia vai ser disputada entre a Inglaterra, a França e a Alemanha. 

(Xavier 1934:15-16)  

 

Lendo esta cronologia, depressa se conclui que a produção do género picaresco na 

Europa foi determinada pela sucessão de hegemonias literárias europeias. Assim, até 

meados de XVII, época da hegemonia literária espanhola, os modelos espanhóis 

conduziram a produção das diferentes literaturas picarescas europeias. Posteriormente, a 

partir da segunda metade de XVII até finais de XVIII, aquando da hegemonia literária 

de França, os modelos franceses tomaram o lugar dos espanhóis.  

 No ensaio já citado de van Gorp, as três fases da recepção via tradução das obras 

picarescas espanholas na Europa são postas em relação com as diferentes fases que 

marcaram as relações de poder na Europa literária. Estas diferentes fases são descritas 

da seguinte forma:  

During the sixteenth and early seventeenth centuries the international prestige of 

Habsburg Spain was very great, while on the cultural front the country could boast 

influential prose writers such as Montemayor, Montalvo (Amadís de Gaula, 

1508), Cervantes and others. Spain‟s neighbor France was in a state of political 

and religious turmoil. Towards the middle of the seventeenth century, France 

became the dominant political and cultural power on the Continent. (van Gorp 

1985:138)  

Portanto, no período entre o século XVI e a primeira metade de XVII, Espanha detinha 

um grande poder literário e político. Este período corresponde à primeira fase da 

recepção via tradução das obras picarescas espanholas na Europa, marcada pela 

adequação dos textos de chegada e a sua apresentação como obras cómicas veiculadoras 

da realidade espanhola. A partir da segunda metade de XVII, a França passou a ocupar 
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uma posição dominante na Europa, começando a exportar as traduções francesas das 

obras picarescas espanholas. Por fim, durante o século XVIII, o domínio francês torna-

se ainda mais sólido e as traduções aceitáveis de Lesage das obras picarescas espanholas 

ascendem a textos de partida favoritos por toda a Europa.  

 Como conclusão, queremos relembrar as informações acima invocadas dos 

estudos sobre o género picaresco na Europa, e com elas dialogar no sentido de tornar 

explícita a relevância destas informações no âmbito do nosso trabalho. Os primeiros 

dois contributos podem ser reformulados da seguinte maneira: primeiro, a constituição 

das diferentes literaturas picarescas autóctones desenvolveu-se em estreita relação com 

a recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis. Esta estreita relação 

concretiza-se na ocorrência dos seguintes quatro fenómenos ocorridos ora 

imediatamente antes ora coetaneamente à constituição de uma literatura picaresca 

autóctone: intensa recepção via tradução das obras picarescas espanholas, a publicação 

de pseudo-traduções, a publicação de pseudo-originais e a publicação de aproximações. 

Segundo, algumas características particulares de um dado género picaresco autóctone 

estão contidas quer nos romances picarescos originais quer nas traduções das obras 

picarescas espanholas. 

 Em geral, estes dois contributos levaram-nos a reconfigurar duas tarefas que 

havíamos já considerado na secção anterior. Por um lado, no estudo sobre a história da 

recepção das obras picarescas espanholas em Portugal, buscaremos o momento em que 

se tenha verificado uma mais intensa importação via tradução dos romances picarescos 

espanhóis em Portugal e averiguar se a importação foi acompanhada de outros 

fenómenos literários de apropriação do género picaresco. Relembramos que os estudos 

sobre o género picaresco na Europa sugerem que este momento indicará o aparecimento 
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de uma literatura picaresca portuguesa. Por outro, ao analisar os textos de chegada em 

busca de particularidades textuais do género picaresco em tradução portuguesa, teremos 

em consideração a importância que o género picaresco francês assumiu na configuração 

dos diferentes géneros picarescos europeus depois de 1753.  

 O terceiro contributo pode ser reformulado da seguinte forma: na Europa, o 

género picaresco foi primeiramente recebido e imitado como um produto literário 

espanhol, foi em seguida recebido e imitado como um produto literário francês e, por 

fim, foi reivindicado como um produto exclusivo da Literatura Espanhola. Com base 

neste terceiro contributo, decidimos reflectir sobre o modo como esta alternância entre 

apresentação do género picaresco como “espanhol”, depois como “francês” e, por fim, 

mais uma vez como “espanhol” poderá ter determinado a recepção das obras picarescas 

em Portugal.  

 O quarto e último contributo pode ser reformulado da seguinte forma: a 

cronologia do género picaresco na Europa é indissociável das relações de poder que 

regem as trocas culturais entre as diferentes literaturas europeias. Com base neste 

contributo, iremos estudar a recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis 

em Portugal relacionando os seus diferentes momentos com a evolução das relações de 

poder na Europa literária. Concretamente, queremos compreender de que modo estas 

relações poderão ter determinado, por um lado, a cronologia da importação via tradução 

dos romances picarescos espanhóis em Portugal e, por outro, a configuração do género 

picaresco no sistema literário português.   
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1.3. O enquadramento teórico dos Estudos de Tradução 

 

 Nesta secção queremos discutir os contributod retirados dos dois trabalhos que 

nos concederam o enquadramento teórico para o estudo das relações de poder literário 

que determinam as trocas de modelos e produtos entre as diferentes literaturas 

nacionais: Polysystem Studies (1990) de Itamar Even-Zohar e A República mundial das 

letras ([1999] 2002) de Pascale Casanova. Estando a secção dedicada à discussão destas 

duas fontes principais, invocaremos ainda assim os contributos de Benedict Anderson 

(2005), de Annie Brisset (2009) e de João Ferreira Duarte (2000), no nosso diálogo com 

os aportes de Even-Zohar e Casanova. 

Começando pelos contributos de Even-Zohar, os estudos polissistémicos 

permitiram que neste trabalho se analisasse a literatura como uma rede de relações entre 

distintas componentes e as relações entre literaturas de diferentes comunidades 

enquanto determinadas por hierarquias de poder. Estas hierarquias de poder organizam 

as diferentes literaturas entre literaturas fortes e literaturas fracas e entre literaturas 

dependentes e literaturas independentes. Mas antes de expormos o contributo de Even-

Zohar para este trabalho, é-nos forçoso esclarecer os seguintes conceitos-chave 

utilizados por este autor: polissistema, sistema literário e interferência literária.  

Para uma compreensão das relações de poder que regem as trocas culturais tanto 

no interior de uma comunidade como entre diferentes comunidades, Even-Zohar 

concebe as diferentes culturas e literaturas como polissistemas. O conceito de 

polissistema permite analisar a literatura quer como una quer como múltipla, pois 

organiza as diferentes alternativas concorrentes como um conjunto de sistemas que se 
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relacionam entre si no interior do polissistema. Estes sistemas são hierarquizados em 

estratos dominantes, que ocupam o centro do polissistema e estratos dominados, que 

ocupam a periferia. O conceito de polissistema permite também estudar as relações das 

diferentes literaturas no espaço internacional, distinguindo-as entre sistemas literários 

mais fortes, no centro, e sistemas literários mais fracos, na periferia. Nos sistemas 

literários centrais, o volume de produtos importados é menor e os produtos importados 

via tradução são adaptados às normas do repertório local. Nos sistemas literários 

periféricos, o volume de produtos importados é maior, e os produtos importados via 

tradução seguem as normas do sistema literário de partida.  

A razão pela qual a hipótese polissistémica se revela operativa no estudo sobre 

as relações entre as diferentes literaturas reside no seu postulado teórico, a saber, o de 

substituir, no estudo da literatura, a observação de fenómenos pela análise de relações. 

Consequentemente, a própria literatura é definida como uma rede de relações: “The 

network of relations that is hypothesized to obtain between a number of activities called 

“literary”, and consequently these activities via that network” (1990:28). Isto significa 

que o estudo de qualquer elemento “literário” só poderá ser efectivado no contexto das 

relações que o tornam literário. Por outras palavras, todos os elementos pertencentes à 

literatura são criados e determinados pelas relações no (polis) sistema literário.  

 Prosseguindo no esclarecimento dos conceitos de Even-Zohar, notamos que o 

autor utiliza tanto o conceito de “sistema literário” como o conceito de “polissistema 

literário”. A diferença entre os dois conceitos reside no facto de o sistema literário ser 

concebido como unilingue e fazer parte de um polissistema, enquanto o polissistema 

literário ser concebido quer como unilingue, quer como multilingue e conter vários 

sistemas. Deste ponto de vista, a utilização de um ou outro conceito depende das 
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relações que se querem analisar em cada etapa do trabalho. É possível analisar, por 

exemplo, o modo como o sistema literário francês se relaciona com os demais sistemas 

literários no interior do polissistema literário europeu bem como o modo como, por 

exemplo, o sistema literário quebequense se relaciona com os demais sistemas no 

interior do polissistema francês. Mas se todas as literaturas constituem sistemas, apenas 

parte delas constitui polissistemas. Um sistema literário torna-se um polissistema 

quando detém um conjunto complexo e diversificado de opções que o permite funcionar 

como um polissistema distinto dos demais. 

 O último conceito-chave que queremos esclarecer é o de “interferência literária”, 

definido da seguinte forma: “Interference can be defined as a relation(ship) between 

literatures, whereby a certain literature A (source literature) may become a source of 

direct or indirect loans for another literature B (a target literature).” (Even-Zohar 

1990:54) Dentro da interferência literária, Even-Zohar começa por distinguir entre 

interferência directa e interferência indirecta. Na interferência directa, a relação entre a 

literatura de partida e a literatura de chegada processa-se sem intermediários, 

nomeadamente, os produtos literários são importados em versão não-traduzida; este 

comportamento é mais recorrente em sistemas literários fracos. Por sua vez, na 

interferência indirecta, a literatura de partida é introduzida por algum canal, 

nomeadamente, a tradução; este comportamento é mais recorrente em sistemas literários 

fortes. Ainda dentro da interferência literária, Even-Zohar distingue entre interferência 

directa mediada por um terceiro sistema e transferência indirecta mediada por um 

terceiro sistema. No primeiro caso, os produtos literários são importados em versão não-

traduzida, mas, ao invés de estarem na sua língua original, estão na língua do sistema 
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mediador. No segundo caso, os produtos literários são traduzidos na língua de chegada a 

partir das traduções do sistema mediador.  

Esclarecidos os conceitos-chave, queremos invocar para o presente trabalho a 

organização de sistema literário proposta por Even-Zohar bem como a sua leitura das 

relações de poder entre as diferentes literaturas organizadas entre literaturas 

dependentes e literaturas independentes.  

Este autor organiza o sistema literário como a rede de relações que se estabelece 

entre as seguintes seis componentes: (1) produto, (2) mercado, (3) produtores, (4) 

consumidores, (5) repertório e (6) instituição. Os produtos literários, nos quais se 

incluem os textos, circulam num mercado, que é composto por agentes e organismos, 

tais como, livrarias, bibliotecas e meios publicitários. Esses produtos literários são da 

responsabilidade de um conjunto de produtores, em que se incluem escritores e 

tradutores, e são recebidos e utilizados por um conjunto de consumidores, em que se 

incluem os leitores. A comunicação entre produtores e consumidores é assegurada pela 

partilha de um repertório comum, constituído por regras, modelos, géneros literários e 

língua literária que regulam os diversos comportamentos de uns e outros. Por fim, a 

instituição determina as demais cinco componentes e consiste num agregado de factores 

que governa e sanciona todas as actividades e produtos do sistema. Em concreto, a 

instituição é composta por editoras, periódicos, alguns produtores e a academia.  

Relativamente ao conceito de sistema literário, gostaríamos de propor uma 

reflexão sobre a forma como as relações que constroem e delimitam um sistema literário 

parecem ser em larga medida baseadas na partilha de uma língua literária própria a esse 

sistema. Para que esta reflexão fique mais clara, reproduzimos abaixo o esquema de 



48 

sistema literário apresentado por Even-Zohar no qual incluímos uma modificação. A 

nossa reflexão desenvolver-se-á a partir da explicitação da presença da língua literária 

como elemento constituinte do repertório e terá como objetivo discutir a forma como a 

partilha do repertório não só permite a comunicação entre os diferentes agentes do 

sistema literário como também cria os limites de uma comunidade de agentes que 

partilham o mesmo repertório. O mesmo que dizer, cria os limites do sistema literário.  

Julgamos que a função delimitadora da partilha de um repertório literário e, 

nomeadamente, da partilha de uma língua literária, será clarificada mediante a 

invocação do trabalho de Benedict Andreson Comunidades imaginadas ([1983] 2005). 

Este autor defende que o reconhecimento, por parte de um indivíduo, da existência e 

limites de um mercado literário a que pertence é central para o desenvolvimento da sua 

consciência comunitária. Andreson reflecte, assim, sobre o modo como o indivíduo 

percepciona e concebe a sua nação e defende que a partilha de uma língua de imprensa 

cria uma “comunidade imaginada” (Andreson 2005:24-25). Isto é, cria um espaço 

limitado de circulação de produtos literário formulados segundo uma norma linguística, 

cria também um grupo limitado de agentes empenhados na produção e comercialização 

desses produtos, e cria ainda um grupo limitado de consumidores que partilham estes 

produtos.  

Se observarmos o esquema de Even-Zohar, tendo em mente o contributo de 

Benedict Andreson e concentrando a nossa atenção na componente repertório, parece-

nos que fica claro o modo como as relações entre as diferentes componentes do sistema 

literário são baseadas na partilha de um repertório comum, no qual se inclui a língua 

literária. Sendo que a nossa leitura procura privilegiar a componente repertório, não 

explicitaremos na nossa discussão a componente “instituição.  
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Figura 1: Esquema do sistema literário apresentado por Even-Zohar (1990:31). 

 

Portanto, um produtor, ao conceber um produto, formula-o segundo um certo repertório. 

Ao fazer uso desse repertório, destina o produto a um conjunto de consumidores que 

compreendem e utilizam esse mesmo repertório. Desta maneira, o produtor, através da 

sua actividade, constrói, reúne e delimita um conjunto de consumidores que podem 

utilizar esse produto. Por sua vez, os consumidores, através da utilização desse produto, 

reconhecem-se, por um lado, a eles próprios como grupo limitado e, por outro, 

constroem, reúnem e delimitam um conjunto de produtores que partilham um repertório. 

Tanto produtores como consumidores esperam que a sua comunicação seja mediada por 

um mercado, constituído por um grupo de agentes delimitado pela troca de produtos 

formulados pelo mesmo repertório. A institucionalização deste repertório é levada a 

cargo pela instituição.  

 A particularização da língua literária como elemento que forma parte do 

repertório literário revela-se operativa no estudo de literaturas subjugadas a culturas 

estrangeiras como é o caso de literaturas de regiões colonizadas. Nestas situações, o 

produtor da literatura dominada encontra-se num dilema relativamente à língua literária 

a adoptar. Ao escrever na língua do colonizador consegue, por uma parte, um maior 
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alcance para a sua obra, uma vez que tanto os consumidores do sistema literário 

dominante como os consumidores do sistema literário dominado são competentes nessa 

língua literária. Por outra, o repertório utilizado nessa obra reunirá e delimitará um 

grupo de agentes procedentes tanto do sistema literário mais forte como do sistema 

literário mais fraco. O mesmo que dizer que a utilização do repertório da literatura 

dominante em actividades do sistema literário dominado, ao invés de delimitar a 

literatura colonizada relativamente à colonizadora, faz com que essas actividades sejam 

parte integrante da literatura dominante.  

 A importância do estabelecimento e utilização de uma língua literária exclusiva 

à existência de uma literatura autónoma parece ser esclarecida por um exemplo 

invocado por Even-Zohar. Ao mesmo tempo, a consideração deste exemplo servirá de 

ponte entre as duas propostas que queremos invocar de Polysystem Studies (1990): a 

organização do sistema literário e as relações de poder entre literaturas dependentes e 

independentes. 

The “dependence” – “independence” is naturally different with each case. For 

instance, while American has established itself as a clearly separated polysystem, 

still connected but no longer part of the British system, Flemish recently seems to 

integrate more and more with Dutch, revitalizing a common Netherlandic 

literature. (Even-Zohar 1990:56-57)  

 

Portanto, Even-Zohar contrapõe a relação entre o sistema literário norte-americano e o 

sistema literário britânico à relação entre o sistema literário flamengo e o sistema 

literário holandês e considera que, no presente, se verifica a existência de uma 

Literatura Norte-Americana independente da Literatura Inglesa, ao passo que se verifica 

a existência de uma Literatura Neerlandesa, cujo sistema dominante pode ser 
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denominado como “Literatura Neerlandesa produzida na Holanda” e que inclui como 

sistema dominado a “Literatura Neerlandesa produzida na Flandres”. Para que se 

compreenda o modo como este exemplo se relaciona com a nossa reflexão é preciso 

colocá-lo em diálogo com dois fenómenos históricos. Por um lado, o processo de 

independentização da Literatura Norte-Americana parece ter sido indissociável de uma 

instauração de uma língua literária distinta à norma do Inglês Britânico, como mostra 

Pascale Casanova (2002:85). A instauração de uma língua literária exclusiva a um 

sistema literário obriga ao desenvolvimento de um conjunto de organismos e agentes 

(editores, livreiros, produtores, entre outros) que trabalhem nessa língua literária, 

tornando assim, impossível, a interferência directa de agentes do sistema literário 

dominante. No caso do sistema literário flamengo, a língua de edição continua a seguir a 

norma do Neerlandês da Holanda, impossibilitando, assim, a existência autónoma de 

uma Literatura Flamenga.  

Tendo discutido a proposta de Even-Zohar relativa à organização de cada 

sistema literário, discutamos agora a proposta relativa à organização e relação das 

diferentes literaturas entre sistemas literários dependentes e sistemas literários 

independentes. O sistema literário independente caracteriza-se pelo facto de ser auto-

suficiente; por outras palavras, apesar de ser objecto de interferência literária, a sua 

existência não depende de nenhum sistema externo. Este tipo de sistema corresponde 

frequentemente a literaturas antigas e/ou desenvolvidas em estados-nação poderosos. 

Um sistema literário está em situação de dependência quando não é auto-suficiente; por 

outras palavras, é dependente da interferência de um sistema literário externo. Este tipo 

de sistema consiste frequentemente em literaturas jovens em processo de emergência 

e/ou literaturas minoritárias desenvolvidas por comunidades subjugadas.  
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 Relativamente aos sistemas literários em situação de dependência, a leitura 

contrastiva dos ensaios “Laws of Literary Interference” e “Interference in Dependent 

Literary Systems” parece apontar para a distinção entre duas situações ou dois graus de 

dependência: por um lado, a situação de um polissistema mais fraco dependente de um 

polissistema mais forte e, por outro, a situação de um sistema literário mais fraco que 

forma parte de um polissistema literário mais forte. A distinção entre uma e outra 

situação reside principalmente em dois fenómenos. Em primeiro lugar, o polissistema 

literário dependente, apesar de adoptar a língua do polissistema dominante como uma 

das suas línguas literárias, mantém a maior parte das suas actividades literárias, 

nomeadamente a produção de textos originais, na sua língua literária; já o sistema 

literário dependente tende a desenvolver a maior parte das suas actividades literárias, 

nomeadamente, a produção de textos originais, na língua do polissistema a que 

pertence. Em segundo lugar, um polissistema em situação de dependência é 

percepcionado como uma literatura separada do polissistema literário mais forte; já um 

sistema em situação de dependência é percepcionado como uma parte ou uma secção da 

literatura dominante.   

 Julgamos que a distinção entre, por um lado, polissistemas e, por outro, sistemas 

em situação de dependência tornar-se-á mais clara se considerarmos os exemplos 

avançados por Even-Zohar. Segundo o autor, a Literatura Russa do século XIX constitui 

um polissistema literário dependente da interferência directa e indirecta do polissistema 

literário francês. Em Oitocentos, o polissistema literário russo admitiu o Francês como 

uma das línguas literárias, ou seja, constitui-se um sistema de literatura em Francês 
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dentro do polissistema literário russo, que se manteve regido pela língua russa
11

. Even-

Zohar esclarece que a situação de um polissistema multilingue, constituído pela adopção 

de um sistema literário externo se revelou historicamente como uma situação 

temporária. Este fenómeno é justificado da seguinte forma pelo autor: “uni-lingual 

systems (where “uni” is a relative concept) are probably easier to maintain” (1990:81), 

ou seja, um sistema literário tem maior facilidade em prosperar se tiver uma língua 

literária única e própria. 

 Relativamente aos sistemas literários dependentes, Even-Zohar menciona um 

conjunto de exemplos que se referem à época histórica de meados de XVIII e inícios de 

XIX: o sistema literário flamengo como parte do polissistema literário francês; o 

sistema literário ucraniano como parte do polissistema literário russo; o sistema literário 

norueguês como parte do polissistema literário dinamarquês, o sistema literário 

americano como parte do polissistema do sistema literário britânico
12

. Nestes casos, a 

língua literária utilizada nestes sistemas seguia maioritariamente a norma do 

polissistema, tornando-se inclusivamente complexo justificar a existência da literatura 

dependente em certos períodos da história, uma vez que consistia numa parte de uma 

literatura maior. 

 Assim, podemos dizer que, segundo os trabalhos de Even-Zohar, uma literatura, 

quando está em situação de dependência, admite sempre a língua literária do 

polissistema dominante como uma das suas línguas literárias. Mas, enquanto o 

polissistema literário dependente mantém a maior parte das suas actividades literárias na 

                                                 
11

 A manutenção da língua russa na maior parte das actividades literárias estará muito provavelmente 

ligada com o poder político associado ao Russo durante todo o século XIX. 
12

 A utilização das línguas dominantes na maior parte das actividades literárias por parte destes sistemas 

estará muito provavelmente ligada com a situação de subjugação de algumas das línguas aqui 

mencionadas.  
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sua língua própria, o sistema literário dependente adopta como língua literária 

maioritária a língua do polissistema dominante. Logo, enquanto o polissistema literário 

dependente nunca se confunde com a literatura dominante, no caso do sistema literário 

dependente, torna-se difícil a percepção da existência de uma literatura dominada 

separada da literatura dominante.  

 Sendo que a situação de dependência literária implica sempre a utilização da 

língua da literatura dominante em actividades literária do sistema dominado, parece-nos 

lícito defender uma relação entre o fenómeno da interferência directa e situações de 

dependência literária. Esta hipótese parece ser corroborada por duas fontes que 

queremos chamar ao diálogo com Even-Zohar. A primeira fonte é o trabalho de Annie 

Brisset sobre a literatura do Quebec que veio mostrar que a substituição do fenómeno de 

interferência directa pelo fenómeno da interferência indirecta fez parte de um 

movimento de independentização do sistema literário quebequense face ao polissistema 

literário francês. A segunda fonte é o trabalho de João Ferreira Duarte (2000) que veio 

esclarecer como o fenómeno da não-tradução acompanhado pela interferência directa 

tem lugar tem sempre lugar em sistemas literários mais fracos na sua relação com 

sistemas literários mais fortes.  

 Começando pelo trabalho de Annie Brisset (2009), a autora começa por 

esclarecer que, no início da década de sessenta, o sistema literário quebequense, cuja 

língua literária consistia no Francês europeu, se encontrava em situação de dependência 

face ao polissistema literário francês. Em seguida, Brisset demonstra como no 

movimento nacionalista que teve lugar entre 1968 e 1988, a tradução assumiu um papel 

activo na independentização do sistema literário quebequense, dando o exemplo de duas 

iniciativas particulares. Em primeiro lugar, em 1978, Michel Garneau publica uma 
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tradução de Macbeth em que se inclui a seguinte menção paratextual: “traduit au 

Québécois”. Mediante a publicação deste texto de chegada, Garneau procurava a 

institucionalização de uma língua literária exclusiva ao sistema literário quebequense. A 

institucionalização do Québécois como língua literária implicaria, por sua vez, a 

institucionalização de um repertório exclusivamente partilhado por produtores e 

consumidores do Québec, isto é, a separação face ao polissistema literário francês. Em 

segundo lugar, várias das obras que, até então, circulavam em traduções francesas foram 

retraduzidas para Québécois. Mediante este movimento de retradução reivindicava-se 

que todos os produtos literários que circulassem no sistema literário quebequense 

fossem formulados de acordo com o repertório local. Ao mesmo tempo, postulava-se 

que todos os produtos literários que circulassem no sistema literário quebequense 

tivessem como último produtor um agente local, ou, se se preferir, que os produtores 

quebequenses passassem a ter a exclusividade da produção no seu sistema literário. 

Assim, a recusa da interferência directa de produtos acarretava a interrupção da 

interferência directa de agentes do sistema literário dominante no sistema literário 

dependente.  

 Passando agora ao trabalho de João Ferreira Duarte (2000), os contributos deste 

autor vêm, por um lado, complementar a nossa reflexão sobre a mútua influência entre o 

fenómeno da não-tradução e as relações de dominação literária e vêm, por outro, 

apresentar outros factores que poderão determinar uma situação de não-tradução. Antes 

de expor argumentação de Duarte, importa esclarecer que por não-tradução se entende 

quer a ausência textual de um item traduzido quer a ausência cultural de um texto de 

chegada, cuja publicação seria historicamente expectável. Das categorias de não-

tradução, gostaríamos aqui de discutir as seguintes: bilinguismo e embargo ideológico.  
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Em situações de bilinguismo, o fenómeno da não-tradução é acompanhado pela 

importação de produtos em versão não-traduzida (i.e., interferência directa). Nestas 

situações, os leitores do sistema de chegada têm acesso aos produtos literários, porque 

são competentes na língua de partida
13

. A nosso ver, o exemplo de situação de 

bilinguismo mencionado por Duarte é particularmente significativo. O exemplo consiste 

no fenómeno da interferência directa de produtos do sistema de partida francês no 

sistema de chegada flamengo. De notar que, de acordo com Even-Zohar, o sistema 

literário flamengo terá formado parte do polissistema literário francês durante o século 

XIX. De notar ainda que Duarte explicita que este fenómeno de interferência directa se 

relaciona com uma situação de dominação literária: “It goes without saying that the 

bilingual skills of this specific community, as José Lambert does not fail to make it 

clear, are the product of French cultural domination over the whole Belgium” (Duarte 

2000:98).  

Para além de demonstrar esta relação entre o fenómeno da não-tradução e 

situações de dependência literária nas situações de bilinguismo, Duarte demonstra 

também que a ausência de traduções numa cultura de chegada pode ser determinada por 

outros factores, nomeadamente, situações de embargo ideológico. Duarte esclarece que 

“embargo ideológico” consiste no fenómeno da não-tradução como parte integrante da 

acção espontânea da sociedade civil contra uma determinada nação e motivada por um 

                                                 
13

 O autor inclui também como categoria distinta de “bilinguismo” a categoria de “proximidade 

linguística”. Relativamente às situações de proximidade linguística, a inteligibilidade dos produtos 

literários não-traduzidos advém de uma semelhança estrutural entre as línguas envolvidas, como é o caso, 

exemplificado por Duarte (2000:97) do Português e do Espanhol. No entanto, julgamos que também esta 

categoria de não-tradução poderá ser considerada uma subcategoria da categoria “bilinguismo”, uma vez 

que nos parece também determinada pelas relações de poder entre as duas culturas. Sendo o sistema 

literário português menos poderoso que o sistema literário espanhol, é também de conhecimento geral que 

os falantes portugueses compreendem o Espanhol e não o contrário. Enquanto o sistema literário 

espanhol, mais central, não admite nenhum tipo de interferência directa do sistema literário português e, 

consequentemente, não tem qualquer contacto com itens lexicais portugueses em versão não-traduzida; o 

português, mais periférico, é mais permissivo à interferência de produtos e palavras espanholas.  
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evento político (Duarte 2000:98). O autor demonstra como a interrupção aa importação 

de peças de Shakespeare pelo sistema literário português, no último quartel de XIX, é 

indissociável do Ultimato Inglês (1890). A reclamação, pelo primeiro-ministro 

britânico, dos territórios entre Angola e Moçambique sob ameaça de intervenção militar 

deu origem a um forte movimento anti-britânico na sociedade portuguesa. Este 

movimento baseou-se no rechaço de toda e qualquer interferência britânica em Portugal, 

desde agressões a cidadãos britânicos, passando pelo boicote à importação de produtos 

vindos de Inglaterra, até à remoção dos anglicismos presentes na Literatura Portuguesa. 

Duarte conclui que a não-tradução de Shakespeare entre 1890 e 1900 consistiu em uma 

manifestação mais da recusa de interferência britânica, tanto directa como indirecta, em 

Portugal. 

Em síntese, a leitura de Polysystem Studies (1990) permitiu-nos importar os 

seguintes contributos para o presente trabalho. Primeiro, o entendimento de literatura 

como sistema literário, isto é, como uma rede de actividades e relações estabelecidas 

entre produto, mercado, produtor, consumidor, repertório e instituição. Segundo, o 

conceito de interferência literária e a subsequente distinção entre interferência directa, 

interferência indirecta, interferência directa mediada e interferência indirecta mediada. 

Terceiro, os conceitos de literatura dependente e literatura independente e subsequente 

distinção entre sistema literário em situação de dependência e polissistema literário em 

situação de dependência. Quanto a esta distinção, esclarecemos que só a utilizaremos no 

capítulo 5, quando pusermos em relação os resultados da nossa investigação com as 

situações de dependência verificadas na História do sistema literário português. Nos 

capítulos 2, 3 e 4, ao analisar o comportamento da Literatura Portuguesa no contexto 

europeu, utilizaremos o conceito de polissistema quando nos refirmos ao polissistema 
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europeu e o conceito de sistema literário quando nos refirmos às diferentes literaturas 

europeias. 

A discussão de Polysystem Studies, para a qual convocámos os argumentos de 

Adreson, Brisset e Duarte trouxe os seguintes contributos para o presente trabalho. Em 

primeiro lugar, no momento em que a hipótese polissistémica se baseia as relações que 

constituem o sistema literário na partilha de um repertório (que inclui a língua literária), 

fornece uma metodologia para a difícil destrinça entre produtos pertencentes à literatura 

dominante e produtos pertencentes à literatura dependente em situações ambíguas 

criadas por fenómenos como a colonização. Em segundo lugar, foi sugerida uma relação 

entre o fenómeno da não-tradução, quando acompanhado de interferência directa, e 

situações de dependência literária. Ao mesmo tempo, foi sugerida uma relação entre a 

substituição de movimentos de interferência directa por movimentos de interferência 

indirecta com projectos de independentização de um sistema literário dominado, como o 

quebequense. Em terceiro lugar, foi esclarecido que o fenómeno da não-tradução pode 

ser determinado também por factores como a censura instituída e uma situação de 

embargo ideológico.  

 Por fim, e tal como mencionámos no início da secção, há um segundo trabalho 

que queremos discutir com detença que é da autoria de Pascale Casanova ([1999] 2002). 

A proposta teórica de Casanova baseia-se em dois conceitos-chave: república mundial 

das letras e capital literário. A república mundial das letras é um espaço literário 

mundial onde entram em confronto espaços (locais) mais fortes e dominantes e espaços 

mais fracos e dominados. Este espaço é dotado de uma capital, onde se encontra a 

modernidade literária, e várias regiões mais ou menos dominadas. O poder dos espaços 

literários é medido pelo volume do seu capital literário. O capital literário é composto 
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pelo número de clássicos nacionais que foram escritos na língua desse espaço literário, a 

antiguidade da literatura e a existência de um meio especializado exclusivo a essa 

literatura. Quando um espaço literário é muito rico, surge a crença de que a língua desse 

espaço literário é mais literária que as demais, sendo, portanto, mais valorizada no 

mercado internacional. No limite, acredita-se que a redacção nessa língua é um meio de 

tornar um texto em literatura.  

 A crença de que a utilização da língua dominante transforma um texto em 

literatura aliada ao facto de um texto obter mais valor no mercado literário, quando está 

escrito nessa língua, leva a que alguns agentes de espaços literários mais fracos 

assumam iniciativas que vêm enfraquecer a sua língua nacional. Por um lado, alguns 

escritores de espaços literários dominados optam por abandonar a sua língua materna, 

utilizando a língua dominante; por outro, alguns escritores optam por uma solução 

intermédia que consiste na introdução de estrangeirismos e estruturas da língua 

dominante na língua materna. Relativamente a esta segunda opção, Casanova dá o 

exemplo do poeta nicaraguense Rubén Darío que importou a sonoridade do Francês 

para a sua língua materna, importando assim para os seus textos a literariedade da 

língua dominante.  

 Acabamos portanto de descrever o comportamento paradigmático dos agentes de 

línguas dominadas que corrobora com domínio do espaço literário mais forte sobre o 

mais fraco. Agora, queremos descrever o comportamento dos agentes de línguas 

dominadas no combate pela autonomização dos seus espaços literários. Casanova 

empreende uma narrativa das principais batalhas pela autonomia literária que tiveram 

lugar na História da república mundial das letras. Analisando a narrativa das batalhas 

acontecidas entre o século XVI e o início do século XX, pareceu-nos verificar um 
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comportamento padrão por parte dos agentes das línguas dominadas na luta pela 

autonomia do seu espaço literário. Ao longo da História, estes agentes parecem ter posto 

em marcha iniciativas e estratégias semelhantes. Relembremos três episódios narrados 

por Casanova e procuremos delinear este comportamento padrão.  

 O primeiro episódio consiste na batalha, empreendida pela Plêiade que levou à 

autonomia do espaço literário francês face ao domínio do Latim no século XVI. Por um 

lado, a Plêiade procurou enfraquecer a língua dominante através da tradução do capital 

literário latino, concretamente, desviando-o e laicizando-o (Casanova 2002:69). Por 

outro, procurou enriquecer a língua dominada através da utilização literária de uma 

variante da língua francesa despojada de interferências do Latim. Essa variante consistiu 

no Francês oral que, segundo autores como François de Malherbe (1555-1628), não se 

encontrava corrompida pela língua dominante. Consequentemente, os intelectuais da 

Plêiade exortavam os escritores a cultivarem uma “prosa oral” (84). Paralelamente, 

estes intelectuais conseguiram ainda criar o mito de uma língua francesa rica, graças à 

publicação de gramáticas, dicionários e tratados de língua como La Deffense et 

illustration de la langue française, de Du Bellay (1549).   

 O segundo episódio consiste na batalha empreendida pelos românticos alemães, 

ingleses e espanhóis pela autonomia dos seus espaços literários face ao domínio francês, 

nos séculos XVIII e XIX. A estratégia assumida pelos românticos dos espaços 

dominados tem como fonte os princípios defendidos por Johan Gottfried Herder (1747-

1803), nomeadamente, o argumento de que cada literatura-nação tem o seu génio 

próprio, presente nas tradições línguas populares. Visto a filosofia herderiana ter sido 

seguida pelas gerações românticas de toda a Europa, os românticos alemães, ingleses e 

espanhóis puseram em marcha estratégias semelhantes contra a dominação francesa, 
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fenómeno que Casanova (2002:103) denomina “efeito Herder”. As estratégias 

procuravam, por um lado, o enfraquecimento da língua dominante e da influência 

cultural de França através da produção de textos veiculando uma galofobia à escala 

europeia; procuaravam, por outro, o enriquecimento das línguas nacionais dominadas 

através quer da publicação de dicionários e gramáticas quer a revitalização de literaturas 

orais e tradições folclóricas anteriores ao domínio francês. 

 O terceiro episódio diz respeito à língua portuguesa no início do século XX e 

consiste na batalha, empreendida pelos modernistas brasileiros que opôs o Português 

europeu como língua dominante e o Português do Brasil como língua dominada. Os 

modernistas estiveram envolvidos, por um lado, em iniciativas para diminuir o poder do 

Português europeu. A este respeito, Casanova (2002:344) relembra o episódio da 

destruição pública de um exemplar de Os Lusíadas na Semana de Arte Moderna de São 

Paulo de 1922. Por outro, procuraram o enriquecimento do Português do Brasil 

promovendo a utilização de uma língua literária distinta da norma do Português 

Europeu, a saber, o “Brasileiro” oral. Relativamente a esta estratégia, Casanova 

esclarece que o romance Macunaíma (1928) de Mário de Andrade (1893-1945) assumiu 

um papel preponderante, uma vez que apresentava a utilização literária da variedade 

oral do Português do Brasil.  

 Em síntese, o comportamento paradigmático dos agentes das línguas dominadas 

pela autonomização dos seus espaços literários consiste em iniciativas que visam o 

enfraquecimento da língua dominante e iniciativas que visam o enriquecimento da 

língua dominada. Do primeiro tipo de iniciativas, Casanova dá-nos o exemplo das 

traduções dos textos latinos pela Plêiade, a publicação de textos galofóbicos pelos 

românticos europeus e a destruição da obra canónico do Português europeu pelos 
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modernistas brasileiros. Das iniciativas que visam o enriquecimento da língua nacional 

Casanova dá-nos o exemplo da publicação dos trabalhos lexicográficos pela Plêiade e os 

românticos europeus e a utilização literária da língua oral. Relativamente a esta última 

estratégia, a autora conclui: 

O apelo ao uso e ao “natural” (por oposição ao “arcaísmo” precioso), o recurso às 

práticas orais de uma língua que corria o risco de congelar-se nos modelos 

escritos, será o segundo catalisador da constituição de um fundo linguístico e 

literário específico da França. (...) De maneira surpreendente, encontraremos 

estratégias do mesmo tipo em muitos espaços literários dominados, em épocas e 

contextos bem diferentes. No Brasil da década de 1920, os modernistas 

reivindicam o uso literário e a codificação de uma “língua brasileira” a partir de 

uma mesma elaboração de uma “prosa oral”, que remete ao passado as normas 

congeladas do português, a “língua de Camões”, assimilada ao mesmo tempo a 

uma língua morta. Nos Estados Unidos do final do século XIX, Mark Twain 

baseia o romance americano na introdução de uma língua oral, popular, pela qual 

afirma a recusa das normas do inglês literário. (Casanova 2002:85) 

 

Portanto, a utilização literária da língua oral parece assumir-se como uma estratégia 

universal que visa a autonomização da língua literária e, de maneira indissociável, do 

espaço literário.  

 Assim, iremos analisar a história da importação do romance picaresco espanhol, 

em versão traduzida e não-traduzida, à luz das relações de dependência e batalhas pela 

independência em que o (polis) sistema literário português se encontrou envolvido. Se 

cruzarmos e sintetizarmos os aportes aqui discutidos, julgamos desenharem-se quatro 

situações verificáveis em sistemas de chegada periféricos. Estas quatro situações 

distinguem-se, por um lado, pelo modo como sofrem interferência os sistemas mais 

fracos pelo sistema literário mais forte, por outro, pela partilha e utilização de uma 

língua literária exclusiva e ainda pela ocorrência de determinadas iniciativas por parte 

dos agentes do sistema literário mais fraco com o objectivo de quer enfraquecer a língua 
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literária do sistema literário mais forte quer fortalecer a língua do sistema literário 

dominado.  

 A primeira situação que podemos particularizar é a do sistema literário 

dependente que se encontra incorporado num polissistema regido por uma língua mais 

forte. O comportamento do sistema literário nesta situação caracteriza-se pelos 

seguintes fenómenos: não-tradução, sofrendo o sistema mais fraco interferência directa 

do polissistema dominante, o abandono parcial ou total da produção de produtos na 

língua literária desse sistema e a adopção da língua literária dominante e, assim, o 

bilinguismo dos seus agentes. No que toca a esta situação, Even-Zohar esclarece que o 

sistema literário dependente consiste frequentemente numa literatura jovem, partilhada 

por um grupo linguístico minoritário subjugado a um poder político externo e cuja 

existência em certos períodos históricos é somente justificada pela sua posterior 

autonomização. Esclarece ainda que um dos sinais desta situação em que uma literatura 

mais fraca é uma parte ou secção de uma literatura mais forte consiste na difícil 

destrinça entre produtos pertencentes ora à literatura dominante ora à literatura 

dominada.  

 A segunda situação é a de um polissistema dependente de um polissistema mais 

forte. O comportamento do sistema literário nesta situação caracteriza-se, por um lado, 

por sofrer interferência quer directa quer indirecta do sistema literário mais forte. Por 

outro, pela permeabilidade da língua literária à introdução de estrangeirismos da língua 

literária dominante. No que toca a este fenómeno, Casanova explica que alguns autores 

de línguas dominadas importam características da língua dominante para a sua língua 

materna, com base na crença de que a língua dominante é mais literária.  
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 A terceira situação é a de o (polis) sistema literário dependente, cujos agentes 

estão envolvidos na batalha pela autonomização. O comportamento do sistema literário 

nesta situação caracteriza-se pelos seguintes fenómenos: substituição da interferência 

directa pela interferência indirecta, o que implica um aumento de traduções publicadas 

no sistema literário mais fraco; iniciativas que visam o enfraquecimento da língua 

dominante, como escritos satíricos ou críticos contra a língua ou sistema cultural 

dominante; iniciativas que visam o enriquecimento da língua dominada, como a 

publicação de trabalhos lexicográficos (gramáticas, dicionários, elogios da língua, entre 

outros); e, por fim, a utilização literária da variante oral da língua dominada. 

 A quarta situação consiste num sistema literário em situação de embargo 

ideológico. O comportamento neste caso caracteriza-se pela ausência de interferência 

quer directa quer indirecta de um determinado sistema literário de partida e a ocorrência 

de outras manifestações de uma acção da sociedade civil contra uma nação ou sistema 

literário de partida, motivadas por um determinado acontecimento político.  

 Assim, analisaremos os movimentos de importação dos romances picarescos 

espanhóis em versão não-traduzida, em versão francesa e via tradução portuguesa à luz 

das situações de dependência, independência ou embargo ideológico em que o (polis) 

sistema português se poderá ter encontrado em diferentes momentos históricos.  

1.4. O romance picaresco em Portugal   

   

Nesta última secção, queremos apresentar os resultados da nossa análise de um conjunto 

de fontes que discutem a existência ou inexistência de uma literatura picaresca 

portuguesa. A selecção das fontes a serem analisadas nesta secção organizou-se em três 
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passos. Em primeiro lugar, considerámos a lista de títulos relativos a Portugal da secção 

“Influencias y relaciones literarias” do Catálogo bibliográfico de la literatura picaresca 

(Laurenti 2000:I,207-210). Em segundo, mediante a leitura das fontes localizadas
14

, 

decidimos concentrar a nossa análise nos textos que colocavam e discutiam a questão da 

existência ou inexistência de obras picarescas na Literatura Portuguesa. O que significa 

que não trabalhámos um conjunto de fontes dedicadas ao estudo da influência de obras 

do género picaresco em obras portuguesas de outros géneros literários
15

. Em terceiro 

lugar, a nossa investigação permitiu localizar outros estudos relevantes sobre a 

existência ou inexistência de uma literatura picaresca portuguesa que não constavam em 

Laurenti (2000). 

 O contributo decisivo destes trabalhos no âmbito da nossa investigação consistiu 

na demonstração de que a história do género picaresco na Literatura Portuguesa tem de 

ser estudada à luz da história da (in)dependência literária do sistema português. O 

objectivo que guiará a nossa discussão das informações retiradas destas fontes será o de 

explicitar o modo como nestes trabalhos a tarefa da identificação de obras do género 

picaresco na Literatura Portuguesa parece ter dado lugar à tarefa de identificação de 

obras portuguesas na literatura do género picaresco.  

                                                 
14

 Não conseguimos localizar as seguintes fontes mencionadas em Laurenti: “Um Romance inesquecível” 

de Antonio Hohlfeldt e “Um Contador de histórias” de Eduardo Lourenço.  

15
 Deste conjunto, queremos ressaltar quatro artigos que, pese a sua relevância e qualidade, não foram 

analisados nesta subsecção, por não discutirem a questão da existência ou inexistência de uma literatura 

picaresca portuguesa. O primeiro é da autoria de Camilo Castelo Branco e intitula-se “Vida picaresca”. 

Neste artigo, Camilo apresenta alguns trechos de uma composição do poeta Diogo Camacho, em que se 

narra a situação de miséria em que os estudantes pobres se encontravam, tema de tradição picaresca. O 

segundo é da autoria de Mário Martins e intitula-se “Lazarillo de Tormes, a Arte de Furtar e El Buscón de 

Quevedo” (1972) em que, mediante o levantamento dos intertextos das obras espanholas apresentados 

pela obra portuguesa Arte de Furtar, se conclui que o seu autor fora leitor das obras picarescas 

espanholas. O terceiro artigo é da autoria de Agustina Bessa-Luís e intitula-se “O pícaro e o herói” 

(1980), em que a autora reflecte sobre a ausência da personagem literária do pícaro na obra de Luís Vaz 

de Camões. O último artigo é da autoria de Helena Carvalhão Buescu, intitulado “A poesia picaresca de 

Nicolau Tolentino” (1995), em que a autora analisa o aproveitamento de caracteríticas textuais do género 

picaresco pela poesia satírica de Tolentino.  
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 A exposição organizar-se-á do seguinte modo: em primeiro lugar, iremos 

averiguar quais os argumentos apresentados na justificação do escopo temporal 

seleccionado por estes trabalhos, a saber, o Barroco. Em segundo, consideraremos as 

hipóteses explicativas dos fenómenos de existência ou inexistência de uma literatura 

picaresca portuguesa que estas fontes avançam. Em terceiro, demonstraremos como 

estes estudos privilegiam a demonstração da pertença de determinadas obras picarescas 

à Literatura Portuguesa, em detrimento da análise da presença de características textuais 

do género picaresco em obras literárias portuguesas. Só através da consideração da 

justificação do escopo temporal e das razões que, segundo estes autores, explicam a 

existência ou inexistência de uma literatura picaresca portuguesa, é possível 

compreender a pertinência da discussão em torno da nacionalidade literária de algumas 

obras da série picaresca.  

 Os trabalhos analisados nesta secção têm como objectivo a demonstração ora da 

existência ora da inexistência de obras picarescas portuguesa publicadas entre o século 

XVI e a primeira metade do século XVIII (Gonçalves 1994:xciii). Para a justificação 

deste escopo temporal concorrem dois argumentos. Por um lado, defende-se que as 

obras do género picaresco são indissociáveis de uma conjuntura social, política, 

económica e ideológica verificada tanto em Espanha como em Portugal nestes séculos. 

Por outro, defende-se que os séculos XVI, XVII e primeira metade de XVIII constituem 

uma época na cultura portuguesa de intenso contacto com Espanha e forte importação 

de modelos literários espanhóis.  

 No que toca ao segundo argumento, os autores destes estudos particularizam três 

fenómenos que demonstram que a cultura espanhola e a cultura portuguesa se 

desenvolviam em estreita relação durante o Barroco. Primeiro, enquanto no século XVI 
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Portugal tinha estreitos vínculos culturais e políticos com Espanha, entre 1580 e 1640 

estes vínculos fortaleceram-se com a perda de independência política portuguesa e a 

união dos reinos sob o domínio filipino. Segundo, os intelectuais portugueses eram 

bilingues, isto é, utilizavam literariamente tanto o Espanhol como o Português; este 

bilinguismo potenciava a importação de obras da Literatura Espanhola, como os 

romances picarescos, em versão não-traduzida. Terceiro, havia um domínio literário de 

Espanha sobre Portugal, o que implicava a importação directa e a imitação dos modelos 

literários espanhóis (Trullemans 1968; Palma-Ferreira 1981:16; Mimoso 2006:37). 

 Estes mesmos três fenómenos que são, por um lado, apresentados como 

propiciadores do desenvolvimento de uma literatura picaresca portuguesa são, por outro 

lado, retomados como constituindo possíveis causadores da inexistência de uma 

literatura picaresca portuguesa. Primeiro, Ulla Trullemans considera que a união dos 

dois reinos sob o domínio filipino, ao privar Portugal de uma corte, dificultou o 

desenvolvimento da Literatura Portuguesa. Adicionalmente, e recuperando os 

contributos de Hernani Cidade (1959:I,467-469), argumenta que, restaurada a 

independência política, houve uma recusa dos modelos literários espanhóis pelos 

intelectuais portugueses, o que levou a que nenhuma obra do género picaresco fosse 

publicada em Portugal até 1750. Segundo, Gonçalves (1994:cii) e Mimoso (2006:38) 

argumentam que o bilinguismo literário impossibilitou a existência de uma literatura 

picaresca portuguesa, uma vez que consideram que nenhuma obra em língua espanhola 

pode pertencer à Literatura Portuguesa. Ou seja, apesar de existirem romances 

picarescos escritos por autores nascidos em Portugal, uma vez que estão redigidos em 

língua espanhola, não pertencem à Literatura Portuguesa. Terceiro, Teófilo Braga 

(1984:III,394) considera que a utilização de modelos literários espanhóis terá 
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impossibilitado a existência de obras picarescas portuguesas, uma vez que considera que 

nenhuma obra que imite o “gosto” espanhol, pode pertencer à Literatura Portuguesa. 

  Consideremos agora o modo como cada uma destas fontes demonstra ora a 

inexistência ora a existência de uma literatura portuguesa. A nossa leitura sugere que 

estes estudos, ao invés de privilegiarem a análise da presença de características textuais 

do género picaresco num corpus de obras da Literatura Portuguesa, estão empenhados 

em discutir a nacionalidade literária de algumas obras do género picaresco.  

Segundo o que a nossa pesquisa conseguiu mostrar, a primeira fonte que defende 

a inexistência de obras do género picaresco na Literatura Portuguesa é da autoria de 

Teófilo Braga (1984). Nesta fonte, considera-se o género picaresco como um produto do 

“castelhanismo”, isto é, da realidade social espanhola e do carácter espanhol. Importa 

esclarecer que ao longo da História literária portuguesa (1984:II,19-32), Braga defende 

que existe uma diferença cosmogónica entre o “castelhanismo” e o “lusitismo”, ou seja, 

entre o gosto, o espírito e o carácter, por um lado, de Espanha e, por outro lado, de 

Portugal. Por conseguinte, do ponto de vista de Teófilo Braga, o facto de o género 

picaresco constituir um produto do “castelhanismo” inviabiliza o seu florescimento na 

cultura e no território português.  

 No entanto, o autor admite a existência de imitações de novelas picarescas 

espanholas feitas por autores portugueses argumentando, ao mesmo tempo, que essas 

imitações não poderão constituir obras portuguesas, visto serem produtos do 

“castelhanismo”. Defende Teófilo Braga (1984:III,394): “Para cultivarmos a novela 

picaresca faltavam-nos classes sociais e costumes típicos como na Espanha castelhana; 

mas a corrente do gosto impelia à imitação, como a continuação do Bacharel Trapaça, 
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de Solorzano, feita por Mateus da Silva Cabral”. Por outras palavras, o género picaresco 

é produto da Espanha castelhana, pelo que todas as obras do género picaresco, mesmo 

escritas por autores portugueses, serão obras da Literatura Espanhola. Portanto, Teófilo 

Braga demonstra que os romances picarescos escritos por autores nascidos em Portugal 

não poderão pertencer à Literatura Portuguesa, porque o género picaresco é um produto 

do carácter e gosto espanhóis. Isto significa, por sua vez, que uma obra literária, mesmo 

quando escrita por um português e em língua portuguesa, só poderá pertencer à 

Literatura Portuguesa quando veicula o carácter e gosto portugueses.  

A segunda fonte é Huellas de la picaresca en Portugal (1968) de Ulla 

Trullemans, em que é analisado um corpus de cinco obras literárias que, em estudos 

anteriores, haviam sido apresentadas como romances picarescos portugueses. Para a 

análise destas cinco obras, Trullemans começa por defender que as obras do género 

picaresco se definem por quatro características textuais: forma autobiográfica, tema do 

moço de vários amos, realismo
16

 e comicidade. Em seguida, argumenta que quatro das 

cinco obras do seu corpus não podem ser consideradas como pertencentes ao género 

picaresco, uma vez que não apresentam estas características textuais
17

.  

 Argumenta ainda que uma das cinco obras do seu corpus não pode ser 

considerada como pertencente à Literatura Portuguesa. Trata-se da Tercera parte del 

Guzmán de Alfarache, uma continuação do Guzmán, escrita em língua espanhola pelo 

                                                 
16

 A autora esclarece que o realismo do género picaresco é um realismo limitado, na medida em que ao 

invés de se referir ao realismo praticado pela escola realista de XIX, se refere ao tratamento literário das 

camadas mais baixas da sociedade e à ausência de maravilhoso.  

17
 Assim, Peregrinação não é uma obra picaresca, porque não é escrita inteiramente em forma 

autobiográfica; a obra de Francisco Manuel de Melo Relógios Falantes tampouco é uma obra picaresca, 

uma vez que não versa sobre o tema do moço de vários amos; a Arte de Furtar tampouco é uma obra 

picaresca, por não apresentar a forma autobiográfica; Obras do Diabinho da Mão Furada tampouco é 

uma obra picaresca, porque é uma obra de tema maravilhoso e, por isso, não apresenta o realismo 

característico do género picaresco.  
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português Félix Machado da Silva. Trullemans discute se se deve considerar esta obra 

como pertencente à Literatura Portuguesa ou pertencente à Literatura Espanhola. Como 

argumentos a favor da pertença à Literatura Portuguesa apresentam-se a nacionalidade 

do seu autor e o facto de a acção do pícaro se desenrolar parcialmente em território 

português, concretamente Lisboa, Coimbra e Braga. Como argumentos a favor da 

pertença desta obra à Literatura Espanhola apresentam-se a língua em que está redigida 

(independentemente da consideração do bilinguismo literário praticado à época) e o 

facto de ter sido escrita enquanto o autor se encontrava na corte de Castela. Perante este 

empate, Trullemans adere a um novo argumento: porque esta obra seiscentista nunca foi 

publicada até 1927, Trullemans argumenta, sem mais problematização, que não deve ser 

considerada como parte da Literatura Portuguesa do Barroco.  

 Assim, esta fonte combina dois argumentos na demonstração da inexistência de 

uma literatura picaresca portuguesa. Por um lado, argumenta-se que as obras da 

Literatura Portuguesa analisadas não podem ser consideradas como pertencentes ao 

género picaresco. Por outro, a única obra do corpus que apresenta as características 

textuais dos romances picarescos não pode ser considerada como pertencente à 

Literatura Portuguesa. Na destrinça entre obras picarescas portuguesas e obras 

picarescas espanholas, Trullemans aduz tanto o critério da língua, i.e., língua de 

redacção da obra como critérios de espaço, concretamente, local de nascimento do 

autor, local da acção do herói romanesco, local de redacção da obra, local de publicação 

e circulação da obra.  

A terceira e última fonte que defende a inexistência de uma literatura picaresca 

portuguesa consiste no artigo de Anabela Mimoso “Haverá novela picaresca em 

português?” (2006). Neste artigo, Mimoso analisa três obras publicadas entre 1599 e 



71 

1646, à luz da sua definição de género picaresco, concluindo que uma das obras do seu 

corpus não pode ser considerada pertencente ao género picaresco
18

. À semelhança de 

Trullemans, argumenta que duas das três obras do seu corpus não podem ser 

consideradas como novelas picarescas portuguesas, porque, apesar de apresentarem as 

características definitórias deste género, não pertencem à Literatura Portuguesa, uma 

vez que estão redigidas em Espanhol:  

Ora, nem El silo pitagórico y vida de D. Gregório [sic] Guardada de António 

Henrique Gomes, nem a Terceira [sic] Parte de Guzmán de Alfarache da autoria 

de Félix Machado da Silva Castro e Vasconcelos, marquês de Montebelo, (c. 

1650) podem ser consideradas como pertencendo à literatura portuguesa já que 

foram redigidas em castelhano. (Mimoso 2006:38)  

 

Portanto, tal como a citação acima reivindica, para Mimoso, qualquer obra do género 

picaresco redigida em Espanhol não pode ser considerada como pertencente à Literatura 

Portuguesa. 

Passando aos estudos que argumentam que existe uma literatura picaresca 

portuguesa nos séculos XVI e XVII, a primeira fonte que a nossa pesquisa permitiu 

localizar é História Literária de Portugal (1944) de Fidelino de Figueiredo. Nesta obra, 

o autor fornece a seguinte definição e denominação de género picaresco: “A novela 

                                                 
18

 Mimoso define o género picaresco como sendo muito semelhante às “novelas de pícaros”, mas que, ao 

mesmo tempo, delas se distingue. Ambas obras picarescas e novelas de pícaro partilham as seguintes 

características: têm como protagonista um pícaro, uma personagem de baixo estrato social que é avessa 

ao trabalho, também as personagens secundárias são de camadas sociais baixas, a acção decorre em 

cidades reconhecíveis pelo leitor, a estrutura narrativa é episódica e, por fim, o estilo caracteriza-se por 

uma “linguagem muito coloquial, cheia de provérbios, ditos, jogos de palavras e frases feitas, que 

contrasta com a contenção verbal característica do Renascimento” (Mimoso 2006:37). Ao contrário das 

novelas de pícaros, as obras do género picaresco caracterizam-se pela centralidade do tema da honra e a 

crítica à sociedade. Argumenta a autora que uma das três obras do seu corpus, O Desgraciado amante de 

Pires Rebelo, pode ser considerada uma novela de pícaro, mas não uma novela picaresca. Apresentando 

todas as características compartilhadas entre os dois géneros, não contém os elementos exclusivos do 

género picaresco, ou, nas palavras da autora, “não há nesta novela a crítica ao conceito de honra, nem 

qualquer crítica social” (39).  
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picaresca, iniciada com El Lazarillo de Tormes, é tipicamente espanhola na origem e na 

matéria” (Figueiredo 1944:44). 

 Considerando a novela picaresca como espanhola por definição, Fidelino 

Figueiredo considera que existe uma obra picaresca portuguesa: Obras do diabinho da 

mão furada. No entanto, o autor não demonstra as semelhanças entre esta obra e outras 

obras picarescas, de modo a demonstrar a sua pertença ao género picaresco. Pelo 

contrário, dedica-se a defender que esta obra, apesar de picaresca, pode ser considerada 

portuguesa, uma vez que apresenta diferenças relativamente às obras picarescas 

espanholas: 

A obra, sendo uma tentativa de aclimatação de um género tipicamente espanhol, 

não deixa de acusar modificações portuguesas na sua estrutura. À realidade juntou 

o anónimo autor português alegorias e fantasias que se explica, pela diferença de 

temperamentos literários dos dois povos peninsulares: os portugueses 

comprazendo-se no maravilhoso e os castelhanos eliminando-o a cada passo. 

(Figueiredo 1944:236) 

 

Portanto, para este autor, se o género picaresco é tipicamente espanhol, para que uma 

obra possa ser tanto picaresca como portuguesa, terá de apresentar uma actualização do 

género picaresco ao “temperamento literário” português.  

A segunda fonte é Do Pícaro na Literatura Portuguesa (1981) de João Palma-

Ferreira. Este autor considera como primeiro elemento caracterizador do género 

picaresco “o picarismo” que define, na esteira de Gili y Gaya, como “uma atitude de 

rebelião contra os quadros estabelecidos pela sociedade, pela moral oficial, pela 

imposição da ordem, dos sistemas e das leis ou ainda pelo academismo oficioso” (17). 

Esta rebelião contra o poder instituído é protagonizada pelo pícaro, que constitui, para o 



73 

autor, o segundo elemento caracterizador da obra picaresca. Palma-Ferreira indica ainda 

como terceiro elemento caracterizador da obra picaresca, a forma autobiográfica.  

 Neste estudo argumenta-se que Tercera parte de Guzmán de Alfarache de Félix 

Machado da Silva Castro e Vasconcelos, Siglo pitagórico y vida de D. Gregorio 

Gadanha de António Henriques Gomes e O Degraciado amante Peralvilho de Gaspar 

Pires Rebelo são obras picarescas portuguesas de XVII. Contudo, a definição de género 

picaresco, que acima expusemos, de nada servirá para a argumentação de Palma-

Ferreira, uma vez que a principal preocupação do autor é a de demonstrar a pertença 

destas obras à Literatura Portuguesa e não a sua identificação com o género picaresco.  

 Palma-Ferreira começa por considerar que a inclusão destas três obras na 

Literatura Portuguesa poderia estar comprometida pelos seguintes dois critérios: a 

língua em que estão redigidas e os modelos literários que seguem. No que toca à língua 

de redacção, as obras Tercera parte de Guzmán de Alfarache e Siglo pitagórico 

poderiam não ser incluídas na Literatura Portuguesa uma vez que estão redigidas em 

Espanhol (Palma-Ferreira 1981:73). 

Com relação aos modelos literários utilizados, Palma-Ferreira argumenta, ao 

longo de todo o estudo, que nenhuma destas obras picarescas portuguesas traz qualquer 

inovação ao género picaresco espanhol, constituindo imitações servis dos modelos 

literários espanhóis. Logo no capítulo introdutório, o autor declara: “Nos exemplos mais 

acabados da influência picaresca em Portugal vamos encontrar sempre a ascendência 

castelhana e a incapacidade de superação da ambiência originária e até da sua geografia 

tradicional” (169). O autor prossegue dando uma justificação sobre a menor qualidade 

literária de El Siglo pitagórico: “é texto que, afinal, ensaiando o pícaro, nunca atingiu a 
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qualidade dos modelos tradicionais castelhanos em que se inspirou” (72). Por fim dá as 

suas razões para considerar O Desgraciado amante Peralvilho como a mais 

emblemática das novelas picarescas portuguesas: “ [obra que] obedeceu aos cânones do 

género, tal como foram fixados pelos autores castelhanos tutelares” (73). O mesmo que 

dizer que as obras picarescas de autores portugueses não oferecem a possibilidade de 

traçar um género picaresco português, pois os modelos espanhóis foram seguidos de 

maneira excessivamente servil.  

Apesar de os dois primeiros critérios localizarem estas três obras na Literatura 

Espanhola, Palma-Ferreira contra-argumenta que, por terem sido escritas por autores 

nascidos em território português, estas três “novelas picarescas” pertencem à Literatura 

Portuguesa. Por conseguinte, o autor dedica grande parte do seu trabalho à 

demonstração de que os autores destas obras são de nacionalidade portuguesa
19

. No 

entanto, a argumentação de Palma-Ferreira a favor da pertença destas três novelas à 

Literatura Portuguesa complexifica-se no momento em que o autor parece admitir que 

estas obras, aquando da sua primeira publicação, fizeram parte do cânone picaresco 

espanhol, mas que, demonstrada a nacionalidade portuguesa dos seus autores, caberia 

aos historiadores de hoje devolver estas obras à Literatura Portuguesa. Tendo 

demonstrado que Marquês de Montebelo havia nascido em território português, Palma-

Ferreira, mediante a análise de um conjunto de referências textuais, constata que 

Tercera Parte de Guzmán de Alfarache terá sido redigida no ano de 1651. Perante esta 

constatação, o autor conclui que esta obra terá constituído “uma espécie de remate da 

                                                 
19

 Fornece provas de que Marquês de Montebelo, autor da Tercera parte de Guzmán de Alfarache, nasceu 

em Torre da Fonte em 1595, estudou em Braga e em Lisboa e somente em 1621 se fixou em Madrid 

(Palma-Ferreira 1981:41-42). Argumenta que António Henrique Gomes, autor de El Siglo pitagórico, foi 

um judeu português nascido a finais de XVI ou inícios de XVII e que foi obrigado a fugir da sua terra 

natal, tendo-se juntado à corte do Marquês de Nisa em Paris (61-62). Por fim, apresenta o autor de O 

Desgraciado amante, Gaspar Pires Rebelo, como prior de Castro Verde, nascido na primeira metade de 

XVII em Aljustrel. 
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picaresca espanhola” (40, ênfase no original). Esta conclusão implica que as novelas 

picarescas por autores nascidos em território português durante o século XVII teriam 

participado também do cânone picaresco espanhol. O que, por sua vez, implica a 

impossibilidade da existência de uma literatura picaresca portuguesa durante o século 

XVII.  

Afinal, esta fonte, ao invés de demonstrar a existência de uma literatura 

picaresca portuguesa publicada durante o Barroco, acaba por demonstrar a existência de 

autores portugueses que contribuíram para o cânone da literatura picaresca espanhola. 

Por outras palavras, durante o século XVII, estando Portugal sem autonomia política e a 

língua portuguesa dominada pela espanhola, estas novelas picarescas escritas em 

Espanhol e compostas segundo os modelos espanhóis foram incorporadas pela 

Literatura (picaresca) Espanhola. Hoje, caberia aos historiadores, com base na 

nacionalidade dos seus autores, devolvê-las à Literatura Portuguesa. Palma-Ferreira 

havia já defendido este argumento, numa obra anterior, tal como justamente notou 

Trullemans na revista Colóquio/Letras: 

João Palma-Ferreira já na sua antologia Novelistas e Contistas Portugueses dos 

Séculos XVII e XVIII (Lisboa, 1981) sublinha que Antonio Enríquez Gómez era de 

origem portuguesa e insiste na urgência de a devolver [a novela picaresca] à 

literatura portuguesa. (Trullemans 1983:69). 

 

Assim, este trabalho é inteiramente dedicado à demonstração da pertença à Literatura 

Portuguesa de parte do cânone picaresco espanhol, uma vez que, para Palma-Ferreira, 

toda a obra escrita por um autor nascido em Portugal pertence à Literatura Portuguesa. 
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A terceira e última fonte que queremos apresentar nesta subsecção consiste na 

dissertação de mestrado de Artur Henrique Ribeiro Gonçalves, intitulada Uma Novela 

pícara portuguesa: O desgraciado amante, de Gaspar Pires Rebelo (1994). Neste 

trabalho, defende-se que existe uma só obra do género picaresco no Barroco literário 

português, a saber, a novela O Desgraciado amante de Gaspar Pires Rebelo. Gonçalves 

argumenta, por um lado, que esta novela portuguesa constitui uma “novela pícara 

canónica” (cii) mediante o prévio levantamento de seis características textuais do 

género picaresco e a posterior observação da presença dessas seis características 

textuais em O Desgraciado amante
20

.  

Para além de defender que O Desgraciado amante é uma “novela pícara 

portuguesa”, Gonçalves defende também que é a única obra do género picaresco da 

Literatura Portuguesa. Na sua argumentação, o autor revisita algumas obras 

anteriormente analisadas como possíveis obras picarescas portuguesas e defende que 

algumas destas obras não se identificam com o género picaresco, enquanto outras não 

pertencem à Literatura Portuguesa. Gonçalves defende que não podem ser consideradas 

novelas picarescas as seguintes obras: Peregrinação, pois não apresenta alguns dos 

temas centrais deste género, como as artimanhas do pícaro; Arte de Furtar, porque é um 

tratado e não uma novela; e Obras do Diabinho da mão furada, porque tem a presença 

do maravilhoso, incompatível, segundo o autor, com o género picaresco. O autor 

defende que nem El Siglo pitagórico, nem a Tercera Parte de Guzmán de Alfarache 

                                                 
20

 Em concreto, a novela de Pires Rebelo tem a forma autobiográfica, está escrita num estilo oral, é 

protagonizada por um pícaro, este pícaro expõe a sua infame genealogia, narra o seu processo de 

formação e, por fim, narra a sua peregrinação. Constituindo uma novela pícara canónica, não deixa de 

constituir também uma novela pícara portuguesa, na medida em que Gaspar Rebelo inova o modelo 

picaresco espanhol. Por exemplo, na narração do seu processo de formação, dá-se atenção à educação 

sentimental do pícaro, normalmente ausente das novelas picarescas espanholas.  
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pertencem à Literatura Portuguesa, porque nenhuma obra escrita em Espanhol pode ser 

considerada pertencente à Literatura Portuguesa (Gonçalves 1994:cii). 

Assim, julgamos que a nossa análise dos estudos sobre o género picaresco em 

Portugal pode ter lançado nova luz sobre as razões por detrás da controvérsia sobre a 

existência ou inexistência de uma literatura picaresca portuguesa. Ao contrário do que 

seria expectável, as diferentes posições assumidas pelos autores acima invocados não se 

devem somente a diferentes critérios utilizados na classificação genérica das obras em 

análise. Devem-se também, e principalmente, a diferentes critérios utilizados na 

destrinça entre obras pertencentes à Literatura Portuguesa e obras pertencentes à 

Literatura Espanhola. Relembramos que notámos nestas fontes a utilização de três 

critérios: em primeiro lugar, o critério da língua da redacção da obra (Gonçalves 1994; 

Mimoso 2006); em segundo lugar, o critério do espaço seja o espaço da circulação da 

obra (Trullemans 1968), seja o espaço de nascimento do autor (Palma-Ferreira 1981); 

em terceiro lugar, o critério do gosto (Braga 1984; Figueiredo 1944).  

A leitura destes trabalhos com o enquadramento teórico dos Estudos de 

Tradução sugere que durante o “período de vigência do género picaresco” (Mimoso 

2006:37), isto é, durante o século XVI e primeira metade de XVII, o sistema literário 

português se encontrava em situação de dependência. Em concreto, colocamos a 

hipótese de que o sistema literário português constituísse um dos sistemas do 

polissistema literário espanhol.  

 Esta é uma hipótese que lançamos e que irá queremos testar na nossa 

investigação sobre a importação do género picaresco pelo sistema literário português. 

Ainda assim, se retomarmos o conjunto de condições apresentadas por Even-Zohar 
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como características ou conducentes à incorporação de um sistema literário dependente 

por um polissistema mais forte, parece-nos que poderemos desde já declarar que estas 

condições parecem verificar-se no sistema literário português de XVI e primeira metade 

de XVII.  

 Relembramos que, segundo Even-Zohar, um sistema literário dependente 

apresenta frequentemente as seguintes condições: é um sistema literário jovem, consiste 

numa literatura de um grupo linguístico minoritário subjugado a um poder político 

externo, é um sistema sem uma língua literária autónoma e que apresenta, em certos 

momentos da história, dificuldades de delimitação face à literatura dominante. No que 

toca à observação destas condições no sistema literário português de Seiscentos e 

Setecentos, começamos por defender que a Literatura Portuguesa era, no século XVI, 

uma literatura jovem, uma vez que, segundo Pascale Casanova, terá sido no 

Renascimento que o polissistema europeu regido pelo Latim se desmembrou e deu 

origem a literaturas mais fortes e mais fracas. Defendemos também que a Literatura 

Portuguesa constituía uma literatura de um grupo linguístico minoritário e subjugado a 

um poder político externo, pois, durante o século XVI, o Espanhol era a língua da corte 

portuguesa e porque, entre 1580 e 1640, Portugal esteve sob o domínio do monarca 

espanhol. Defendemos ainda que o sistema literário português não tinha uma língua 

literária autónoma, uma vez que a língua literária principal era o Espanhol (Marcos de 

Dios 2010). Defendemos, por fim, que os produtos e produtores da Literatura 

Portuguesa de XVI e primeira metade de XVII são dificilmente delimitáveis face à 

Literatura Espanhola, como comprova o debate, desenvolvido pelos estudos sobre o 

género picaresco em Portugal, sobre a nacionalidade literária de determinadas obras 

picarescas.  
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 Deste modo, à luz da teoria polissistémica não é o critério da língua que 

identifica os produtos pertencentes a uma determinada literatura, mas as relações do 

sistema que são baseadas na partilha de um repertório, no qual, a língua literária é uma 

parte muito importante. Consequemente, do ponto de vista da teoria polissistémica, que 

neste trabalho subscrevemos, as obras picarescas Seiscentistas e Setecentistas escritas 

em Espanhol, por autores nascidos dentro das fronteiras geopolíticas do Portugal 

contemporâneo não são um produto do sistema literário português, mas do polissistema 

literário espanhol. O repertório que determinou estes produtos, tanto no que toca ao 

modelo genérico como à língua literária, é partilhado por um conjunto de produtores, 

consumidores e agentes de mercado pertencentes ao polissistema espanhol e não 

somente ao sistema literário português.  
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Capítulo 2. Da composição do traje espanhol e do traje francês do 
pícaro.  
Descrição do romance picaresco espanhol e do romance picaresco 
francês 

 

Neste segundo capítulo, propomo-nos, por um lado, expor o nosso entendimento do 

género picaresco espanhol como género carnavalizado, isto é, como um género literário 

indissociável do festejo medieval do Carnaval. Por outro, argumentar que as diferenças 

entre o género picaresco francês relativamente ao género picaresco espanhol foram, em 

grande medida, determinadas pela abolição dos motivos literários carnavalescos pelas 

bienséances do gosto francês setecentista. A descrição tanto do género picaresco 

espanhol como de determinadas particularidades do género picaresco francês guiará a 

análise paratextual e textual dos textos de chegada do nosso corpus.  

 Contudo, a análise das diferenças entre género picaresco espanhol e género 

picaresco francês deve ser precedida por duas tarefas. Em primeiro lugar, devemos 

constituir um corpus de textos de partida que guie quer a nossa análise dos índices 

genéricos do romance picaresco espanhol quer a nossa busca de traduções portuguesas 

de obras picarescas espanholas. Em segundo, queremos estabelecer uma designação em 

língua portuguesa para o género literário que queremos estudar. A leitura dos estudos 

sobre o género picaresco em Portugal permitiu-nos compreender que não existe 

consenso terminológico, relativamente à tradução portuguesa de novela picaresca, pelo 

que procuraremos estabelecer uma denominação genérica a utilizar, de forma coerente, 

ao longo de todo o trabalho. 
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2.1. Designação genérica 

 

Começaremos, então, por adoptar no nosso trabalho uma denominação genérica em 

língua portuguesa para novela picaresca a utilizar ao longo da nossa tese, de modo a 

evitar a falta de consenso terminológico nos trabalhos sobre o género picaresco em 

Portugal. Detectámos, na nossa leitura das fontes secundárias em língua portuguesa, três 

designações genéricas aplicadas às obras picarescas espanholas dos séculos de ouro: 

“novela picaresca” (utilizada em dez fontes secundárias consultadas: Saraiva/Lopes 

1996; Figueiredo 1944; Rosa 1964; Simões 1967; Fontes 1974; Coelho 1979; Palma-

Ferreira 1981; Trullemans 1983; Braga 1984; Mimoso 2006), “romance picaresco” 

(também utilizada em dez das fontes secundárias consultadas: Xavier 1934; Saraiva 

1961; Cal 1971; Reis 1975; Pires 1983; Aguiar e Silva 1986; Gonzalez 1994; Buescu 

1995; Reis/Lopes 2000; Fernandes 2003) e “novela pícara” (utilizada em apenas duas 

fontes secundárias consultadas: Simões 1967; Gonçalves 1994).  

 Iremos dividir a designação genérica em duas partes para podermos justificar as 

nossas opções dentre, primeiro, “romance”, “novela” ou “narrativa” e, segundo, “pícaro, 

pícara” ou “picaresco, picaresca”. No que toca à primeira parte da designação genérica, 

a concorrência das formas “romance” e “novela” decorre à primeira vista de um 

problema de tradução, que surge quando uma palavra numa língua de partida tem dois 

ou mais equivalentes na língua de chegada
21

.  

A língua espanhola designa ambos os géneros “novela” e “romance” mediante a 

palavra novela. Contudo, na obra de referência dos estudos de narratologia em língua 

                                                 
21

 Utilizámos, neste passo, a tipologia de equivalência tradutória de Otto Kade (1968) em que o problema 

tradutório a que nos referimos é descrito como constituindo um caso de “choise-based equivalence”: 

“One-to-several or several-to-one (Viele-zu-Eins): An item in one language corresponds to several in the 

other language” (parafraseado por Pym 2010:29, ênfase nossa). 
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portuguesa, defende-se que a palavra espanhola novela tem um só equivalente 

semântico na língua portuguesa, a palavra “romance”: 

[S]e em português, italiano (novella), francês (nouvelle) e alemão (novelle) os 

respectivos termos remetem sensivelmente para o mesmo conceito, tal não se 

verifica em espanhol ou em inglês, línguas em que aqueles que são os termos 

correlatos (novela e novel) designam o romance; daí que nessas línguas se recorra 

a expressões de circunstância ou importadas (novela corta em espanhol; novella 

em inglês, também, com menor precisão, short story (Reis/Lopes 2000:294). 

 

Aceitando que a tradução da primeira parte da designação genérica novela picaresca 

deve ser “romance”, iremos ainda problematizar a aplicabilidade deste termo literário 

para designar as obras picarescas espanholas. Esta problematização partirá de uma 

enumeração sucinta das características que contrapõem o género “romance” ao género 

“novela” conforme elencadas nas fontes secundárias utilizadas (Eikhenbaum 1925; 

Aguiar e Silva 1986; Seixo 1986; Reis/Lopes 2000; Coelho 2001; Stalloni 2001) e 

seguir-se-á da análise da presença ou ausência destas características na obra Guzmán, 

uma vez que é unanimemente considerada como a obra definidora do género picaresco. 

Antes de decidir que designação genérica utilizar ao longo desta monografia, iremos 

analisar a presença ou ausência destas mesmas características no Lazarillo, por nos 

parecer que esta obra apresenta diferenças formais face às demais obras picarescas 

espanholas que devem ser consideradas. 

 Nas fontes secundárias utilizadas, elencámos cinco grandes diferenças entre 

“novela” e “romance”, que nos possibilitam testar a aplicabilidade de um ou outro termo 

na denominação do género picaresco espanhol. Em primeiro lugar, a novela é “linear” 

(Stalloni 2001:69), desenvolvendo-se “sem desvios bruscos nem anacronias” 

(Reis/Lopes 2000:295), enquanto o romance é “redondo” (Coelho 2001:434) 

caracterizado por uma acção “eventualmente complicada por ramificações secundárias” 
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(Reis/Lopes 2001:350). Em segundo, a novela caracteriza-se por uma concentração 

temática, como explica Yves Stalloni: “La nouvelle a pour sujet un événement 

particulier, souvent unique, autour duquel s‟organise la narration” (69), enquanto o 

romance abarca, na sua diegese, conteúdos que podem não servir o desenlace, ou seja, 

catálises, como explica Maria Alzira Seixo: 

 

[Enquanto] na narrativa a linha discursiva de base se estabelece a partir das 

funções nucleares (sendo as catálises, com efeito e também por definição, 

meras expansões descritivas ou justificativas de cada núcleo em si mesmo 

considerado), no romance tal linha discursiva é alterada e passa a estabelecer-

se numa ligação primária que integra indistintamente funções nucleares e 

funções catalíticas. (1986:18) 

 

Em terceiro lugar, a novela tem um único narrador, o mesmo que dizer, uma narração 

monódica (Stalloni 2001:69), enquanto o romance permite mais que um narrador. Em 

quarto lugar, toda a matéria narrada na novela aponta para um desenlace único que leva 

Eikhenbaum a identificar o desenlace da novela com uma conclusão vista como única e 

necessária. Pelo contrário, Eikhenbaum considera o desenlace do romance um momento 

de enfraquecimento, consequência da inclusão de intrigas secundárias no romance que 

vão, inevitavelmente, terminando ao longo da narrativa; por esta razão, o final do 

romance é identificado com um epílogo, pois serve como um mero balanço final que 

frequentemente dá conta de como se encontram as personagens principais depois de 

toda a acção estar concluída (83-84). Por fim, como consequência da unidade temática e 

da linearidade da acção, a novela é frequentemente de extensão mais breve que o 

romance; este tem, portanto, maior extensão que aquela, podendo inclusivamente, 

abarcar na sua diegese outras narrativas, como novelas intercaladas.  
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 Utilizando a lista das cinco distinções acima expostas, podemos classificar o 

Guzmán como romance devido à presença das características identificadoras deste 

género e, consequentemente, a ausência das características definidoras de novela. Em 

primeiro lugar, a acção do Guzmán não é linear, uma vez que, tal como afirma Rico, a 

narração das aventuras do pícaro (a acção) é constantemente interrompida por 

digressões moralizantes que dividem e se entrepõem à história (2005:59). Segundo, há 

inúmeros episódios narrados que podem ser considerados catalíticos, como exemplo 

relembre-se a longa descrição da cidade de Florença desenvolvida ao longo do primeiro 

e segundo capítulos do livro 2 da II parte, que inclui a descrição de igrejas, do palácio, 

do retrato de Cosme de Médici no interior do palácio, do templo de São João Baptista e 

das festas, que em nada se relaciona com o desenlace. Em terceiro, observamos no 

Guzmán novelas intercaladas narradas por outras personagens: um jovem frade, com 

quem Guzmán de Alfarache se cruza depois do episódio do repasto de mula, conta a 

história de Ozmín y Daraja (I,i, capítulo 8); na segunda parte, César, um amigo do 

embaixador de Espanha em Nápoles, conta a história de Dorino e Clorinia (II,89-95);  

Sayavedra servindo Guzmán de Alfarache narra também a sua vida na primeira pessoa 

(II,212-227) e, tentando alegrar Guzmán de Alfarache após a morte de Sayavedra (caído 

ao mar), o capitão do navio lê a história de Bonifacio e Dorotea que se encontra num 

caderno de um remador (II,309-329). Em quarto lugar, consequente da concorrência de 

catálises e multiplicidade de narradores, o desenlace não pode ser identificado como 

conclusão mas como um final típico de romance, isto é, identificado com um epílogo. O 

Guzmán apresenta um final aberto, uma vez que promete uma terceira parte que Alemán 

nunca escreveu, tal como se pode constatar da leitura da última frase da obra: “Aquí di 

punto y fin a estas desgracias. Rematé la cuenta con mi mala vida. La que después gasté 

todo el restante de ella verás en la tercera y última parte (…)” (552). O mesmo que dizer 
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que a obra termina com a a promessa de um discurso depois do discurso, i.e., um 

epílogo. Por fim, a extensão desta obra é também característica do romance: duas partes, 

compostas por 383 e 520 páginas respectivamente.  

 Podemos, assim, afirmar que o Guzmán é um romance. E, tratando-se da obra 

definidora do género, propomos, portanto, que a primeira parte da denominação 

genérica seja “romance”.  

No entanto, se procedermos à análise das características acima expostas na obra 

que iniciou o género picaresco, o Lazarillo, concluímos que se trata de uma novela. A 

matéria é narrada de uma forma linear, já que Lázaro de Tormes conta a história da sua 

vida desde o seu nascimento até ao dia da escrita da sua autobiografia. Não há intrigas 

secundárias em toda a obra. Toda a matéria é narrada por Lázaro de Tormes e todas as 

informações são filtradas pelo seu ponto de vista (Rico 2005:35-44). O desenlace desta 

obra pode ser identificado com uma conclusão, pois todas as experiências narradas por 

Lázaro, tal como afirma Lázaro Carreter, explicam o seu final como marido 

consentidor: “el pregonero que soporta el deshonor conyugal es un hombre entrenado 

para aceptarlo por la herencia y por sus variados aprendizajes” (1978:67). E, por fim, a 

extensão é muito mais breve que os demais romances picarescos, cerca de 50 páginas. 

A análise que acabamos de empreender veio afinal justificar a falta de consenso 

terminológico que havíamos detectado nas fontes secundárias sobre o género picaresco 

em Portugal. A saber: a série picaresca inclui não só romances picarescos como também 

uma novela. Por esta razão, na academia espanhola foi já discutida a aplicabilidade do 

termo novela às obras do género picaresco. James Parr, para citar um exemplo, afirma 

que o Lazarillo contém muitas das características da novela, mas nunca poderia ser 
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formalmente compatível com este género, uma vez que a novela surgiu apenas em 

meados do século XVIII (1979:375).  

Porque nos é forçoso estabelecer uma terminologia para este estudo, decidimos 

utilizar “romance” na primeira parte da denominação genérica. Estamos conscientes que 

esta palavra não se aplica à totalidade das obras da série picaresca, mas também neste 

ponto, se revela o equivalente semântico mais adequado para novela picaresca. Os 

críticos de língua espanhola continuam a utilizar novela picaresca, mesmo sabendo que 

denomina um grupo de obras textualmente muito díspares entre si e mesmo depois de 

ouvirem os argumentos em favor da sua supressão de Edmond Cros (1979:209) e de 

Daniel Eisenberg (1979), relembrados por Ardila (2010:42-43). Julgamos que devemos 

utilizar o substantivo “romance”, porque é o equivalente semântico da palavra 

espanhola novela e porque é aplicável ao Guzmán, obra definidora do género.  

 Quanto à segunda parte da denominação genérica, utilizaremos o adjectivo 

(romance) “picaresco” e não (romance) “pícaro”. No actual Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, o adjectivo “pícaro” significa algo ou alguém “ardiloso, astuto, 

velhaco, (...) sagaz”, sendo que apenas o substantivo “pícaro” tem uma acepção no 

campo da literatura, a saber, a denominação da “personagem característica do romance 

picaresco”. Pelo contrário, o adjectivo “picaresco” tem a acepção que procuramos: 

“denomina o género literário no qual se descreve o comportamento dos pícaros” 

(Houaiss/Villar/Franco 2003:285). 

 Em conclusão, a denominação genérica que utilizaremos nesta investigação, e 

que adoptamos como tradução de novela picaresca, é romance picaresco. Propomo-nos 

estudar, então, a importação pelo sistema literário português de um género literário 

denominado romance picaresco.   
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2.2. Corpus de textos de partida  

 

Passando agora à descrição da constituição do corpus de textos de partida, o primeiro 

critério que utilizámos na nossa selecção foi o de incluirmos exclusivamente os 

romances picarescos espanhóis dos séculos XVI e XVII. Na maioria das fontes 

secundárias consultadas considera-se que a série picaresca espanhola inclui apenas 

narrativas autobiográficas publicadas depois do Lazarillo (1554) e antes do Estebanillo 

(1646) (Guillén 1971:74; Cabo 1992:8; Alvar/Mainer/Navarro 2005:383; Mimoso 

2006:37-39).  

 O segundo critério que elegemos para a constituição do corpus foi o de o 

restringir aos romances da série picaresca que tivessem sido traduzidos para português e 

publicados em volume. De acordo com as fontes secundárias utilizadas, a série 

picaresca é constituída por catorze títulos publicados entre 1554 e 1646. Destes catorze 

títulos encontrámos traduções portuguesas publicadas em volume de cinco romances 

picarescos. 

 Assim, mediante a aplicação dos dois critérios acima expostos, constituímos o 

nosso corpus de textos de partida, composto pelas seguintes cinco obras:  

1) La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, obra anónima, cujas 

quatro edições mais antigas conhecidas datam de 1554.  

2) Primera parte de Guzmán de Alfarache e Segunda parte de la vida de Guzmán de 

Alfarache, atalaya de la vida humana, obra de Mateo Alemán (1547-1615), publicada 

entre 1599 e 1604. 

3) Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes sacada de las antiguas crónicas de 

Toledo, obra de Juan de Luna (?-?), publicada em 1620.  
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4) La vida del buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de 

tacaños, obra de Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645), publicada em 1626. 

5) La vida de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesta por él mismo, 

obra anónima, publicada em 1646. 

No entanto, devemos justificar a exclusão de uma obra que, considerada picaresca por 

um reduzido número de críticos (nomeadamente Macing 1979), foi traduzida para 

português e publicada em volume (como divulgámos em Maia 2010b). Trata-se do 

romance da autoria de Luis Vélez de Guevara (1579-1644) El Diablo cojuelo, verdades 

soñadas y novelas de la otra vida traducidas a esta (1641). Decidimos não incluir esta 

obra no nosso corpus, porque, contrariamente a Macing, a maioria dos críticos não a 

considera pertencente à série picaresca, por se tratar de uma narrativa na terceira pessoa.   

 

2.3. Romance picaresco espanhol: género carnavalizado 

 

A nossa descrição do romance picaresco espanhol como género carnavalizado irá 

organizar-se da seguinte forma. Em primeiro lugar, queremos começar por expor a 

reflexão que nos levou a considerar que o “índice genérico dominante” do romance 

picaresco espanhol, isto é, o índice genérico que, segundo Fernando Cabo, organiza e 

hierarquiza os demais índices genéricos, poderia estar relacionado com a cultura do 

Carnaval. Esta reflexão teve origem no cruzamento dos contributos de Cabo sobre as 

diferentes situações comunicativas que têm lugar no romance picaresco com os 

contributos de Pierre Bourdieu sobre as relações de poder simbólico que são 

actualizadas em cada troca linguística. 
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 Em segundo lugar, discutiremos um conjunto de fontes secundárias que, antes de 

nós, analisaram o romance picaresco espanhol como um género relacionado com o riso 

e argumentaremos que estes contributos parecem demonstrar uma carnavalização 

implícita do romance picaresco espanhol. Adicionalmente, tentaremos comprovar 

textualmente a penetração explícita do festejo do carnaval em dois romances do nosso 

corpus.  

Em terceiro lugar, analisaremos três índices genéricos do romance picaresco 

espanhol: o protagonista pícaro, o realismo grotesco e o estilo picaresco do discurso do 

narrador. Infelizmente, os limites impostos no presente trabalho impossibilita uma 

análise de outros índices genéricos do romance picaresco, obrigando-nos a restringirmo-

nos àqueles que, segundo os resultados da nossa investigação, parecem ter merecido 

maior atenção pelos agentes do sistema literário português do século XIX, 

nomeadamente, tradutores e críticos.  

2.3.1. A “coroação do parvo” como índice dominante 

 

Tal como foi acima foi esclarecido, nesta subsecção queremos expor a reflexão 

que esteve na base da leitura do romance picaresco espanhol como género 

carnavalizado. Começaremos por apresentar os contributos de Fernando Cabo, 

apresentaremos depois os contributos de Pierre Bourdieu e somente após estas duas 

etapas cruzaremos os argumentos destes dois autores.  

Fernando Cabo organiza os diferentes índices genéricos do romance picaresco 

em torno do “acto picaresco”. O acto picaresco consiste na situação comunicativa 

particular que enquadra a narração do romance picaresco espanhol e que é descrita da 
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seguinte forma: “Una situación de raiz dialogística, donde uno de los interlocutores, 

muchas veces implícito, se define por la superioridad social suficiente como para 

inducir al otro a que cuente su vida” (Cabo 1992:63). Por outras palavras, os romances 

picarescos apresentam-se falsamente como autobiografias motivadas, na medida em que 

o pícaro narra a sua vida, porque um alocutário mais poderoso lhe impôs essa tarefa. 

Isto significa que pseudo-autobiografia picaresca consiste numa resposta a uma 

pergunta colocada anteriormente. Por conseguinte, a narração do pícaro é apresentada 

no contexto de uma situação comunicativa particular, chamada a situação da narração, a 

qual pressupõe não só os valores e as normas do contexto histórico e cultural, mas 

também as relações de poder entre narrador e narratário. Argumenta ainda Cabo que a 

acção da narração (isto é, o acto de narrar) sobre a fábula (isto é, a história da vida do 

protagonista) resulta numa imagem positiva e favorável do pícaro que tem por objectivo 

influenciar a opinião do alocutário. Por fim, esta vontade de influenciar o alocutário é 

dependente da rede de relações de poder entre locutor e alocutário, uma vez que o 

pícaro, narrador hierarquicamente inferior, procura receber uma recompensa do 

narratário, hierarquicamente superior.  

Cabo propõe um modelo enunciativo do romance picaresco, em que distingue 

dois níveis enunciativos e duas díades (locutor e alocutário). Em primeiro lugar, temos o 

nível da enunciação propriamente dito, a que pertencem o autor, como locutor, e o 

leitor, como alocutário. Em segundo, o nível da narração, a que pertencem o narrador, 

como locutor, e o narratário, como alocutário. Notemos que Cabo não inclui o discurso 

das personagens como nível de enunciação no modelo, pelo facto de os romances 

picarescos apresentarem muito poucas instâncias de discurso directo das personagens. 

Esclarece ainda Cabo que, enquanto a díade autor e leitor é extra-textual, as demais 
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díades se inserem no relato. Relato é entendido nesta obra como o enunciado em que a 

narração tem lugar
22

.  

 Neste modelo enunciativo do romance picaresco, Cabo concebe cada acto de 

enunciação como sendo determinado, quer pela situação comunicativa particular desse 

acto de enunciação quer pelo contexto situacional mais vasto que, na terminologia de 

Cabo, tem o nome de “situação da enunciação” e que corresponde ao mundo extra-

relato. Este modelo enunciativo tornar-se-á mais claro se organizarmos díades, actos 

enunciativos e situações comunicativas num esquema.  

Mas antes de expormos esta apresentação esquemática, queremos invocar a 

segunda fonte, Langage et pouvoir symbolique ([1999] 2001) de Pierre Bourdieu. Nesta 

fonte, o autor defende o princípio de que todas as trocas linguísticas constituem relações 

de poder simbólico, nas quais se actualizam relações de força entre locutor e alocutário 

e os seus grupos respectivos. Assim, em qualquer troca comunicativa enquanto o 

participante mais poderoso tem acesso à palavra e consegue ser escutado, o participante 

menos poderoso tem a palavra censurada e fica preso à posição de alocutário. O poder 

de cada participante advém de um conjunto de factores que o colocam numa posição 

hierárquica mais ou menos elevada: idade, sexo, estatuto social, escolaridade, 

proveniência, entre outros. A cada um destes factores correspondem marcas no discurso 

dos diferentes participantes, sendo que a relação de poder entre locutor e alocutário se 

                                                 
22

 A compreensão da categoria “relato” fica mais clara, quando tomamos em consideração que é  

equiparada ao conceito de “niveau narrationnel” de Roland Barthes: “Le niveau narrationnel est donc 

occupé par les signes de la narrativité, l‟ensemble des opérateurs que réintègrent fonctions et actions dans 

la communication narrative articulée sur son donateur et son destinataire. (…) La narration ne peut en 

effet recevoir son sens que du monde qui en use : au-delà du niveau narrationnel, commence le monde, 

c‟est-à-dire d‟autres systèmes (sociaux, économiques, idéologiques), dont les termes ne sont plus 

seulement les récits, mais des éléments d‟une autre substance (faits historiques, déterminations, 

comportements, etc.). De même que la linguistique s‟arrête à la phrase, l‟analyse du récit s‟arrête au 

discours (…)” (Barthes [1966]1977:27-28). 
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estabelece segundo a competência linguística de cada um e o reconhecimento da 

competência do outro.  

O autor começa a sua argumentação apresentando a língua como um todo, por 

um lado, unificado e, por outro, estratificado. O processo de unificação da(s) língua(s) 

está intimamente relacionado com a fundação dos estados-nação, no qual, um conjunto 

heterogéneo de variantes linguísticas se organiza mediante a ascensão de uma variante a 

língua legítima, a língua do Rei e do poder. Esta ascensão acarreta a subordinação das 

demais variantes linguísticas, as línguas dos súbditos e o conjunto das variantes 

dominadas é a chamada “língua popular”. Bourdieu prossegue defendendo que o campo 

linguístico tem mecanismos de normas, de censuras e de sanções que asseguram que 

somente os falantes da língua legítima conseguem ter acesso à palavra e têm o poder de 

ser ouvidos; pelo contrário, os falantes da “língua popular” permanecem perpetuamente 

na posição de dominados. O autor termina esclarecendo que são essas normas, censuras 

e sanções, que estabelecem uma ligação entre a adequação de um determinado 

comportamento a uma determinada situação. Por exemplo, em contextos de maior 

formalidade, como é o caso da comunicação literária, somente a língua legítima pode 

ser utilizada. Por outras palavras, apenas os mais poderosos podem ter acesso à palavra 

em contextos formais, como a literatura, enquanto os falantes de outras variantes ficam 

perpetuamente prisioneiros a um acesso limitado à palavra.  

Portanto, tomando os contributos de Bourdieu, iremos analisar as trocas 

linguísticas que, segundo o modelo comunicativo proposto por Cabo, têm lugar no 

romance picaresco espanhol. Nas diferentes díades, consideraremos que o locutor detém 

mais poder que o alocutário, uma vez que assume a palavra e é escutado. 

Averiguaremos, então, se o poder é assumido pelo participante que, ocupando uma 
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posição social mais elevada, é também competente na língua legítima. À semelhança de 

Cabo, iremos ler este esquema utilizando o Lazarillo como exemplo. 

 

Figura 2. Modelo enunciativo do romance picaresco baseado em Cabo 1992 (70-73). 

 

Neste esquema organizámos, assim, os dois níveis enunciativos, as duas díades e as 

duas situações comunicativas expostas por Cabo. Os dois círculos distinguem os dois 

planos a que as díades e as situações pertencem: por um lado, o plano extra-textual 

(círculo exterior) e, por outro, o plano do relato (círculo interior).  

Podemos começar por constatar que ao nível da narração as relações de poder 

são invertidas: o locutor, i.e. o narrador, é Lázaro de Tormes, um indivíduo que ocupa a 

base da pirâmide social; este pobre cristão-novo tem como alocutário, i.e., narratário, 

um membro do clero. Consequemente, o poder da palavra é assumido, no Lazarillo, por 

um participante que não tem competência na língua legítima, pois tal como iremos ver, 

o discurso do narrador é rico em marcas de oralidade. Ao mesmo tempo, um clérigo 
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amigo do Arcipreste de Sant Salvador, competente na língua legítima, escuta, em 

silêncio, a narração.  

É este acto enunciativo insólito, que tem lugar ao nível da narração, que é 

justificado pelo índice genérico do “acto picaresco”. Cabo argumenta a inversão das 

relações de poder entre narrador e narratário é apenas aparente, pois é explicada pela 

situação da narração. No Lazarillo, a palavra não é assumida, mas imposta ao narrador, 

uma vez que o amigo do Arcipreste de Sant Salvador havia-lhe escrito uma carta 

pedindo esclarecimentos sobre um certo caso.  

No entanto, nós julgamos que o esquema acima reproduzido delata outra troca 

linguística insólita, que não é justificado pelo “acto picaresco”. Esta troca tem lugar já 

não ao nível da narração, mas ao nível da enunciação. O Lazarillo circulou com muita 

fortuna a meados do século XVI como uma obra literária, apresentada como tendo sido 

escrita, por um pícaro real e, efectivamente, redigida na língua popular. Este acto 

mostra-se ainda mais insólito, se relembramos que esta obra remonta ao século XVI 

espanhol, quando o género literário romance não existia, a prosa estava reservada à 

hagiografia e a língua literária oficial era profundamente marcada pelo Petrarquismo e o 

Gongorismo (Monge/Collard/Parker 1983).  

A nosso ver, este segundo acto enunciativo insólito, que tem lugar ao nível da 

enunciação, é explicado por Bourdieu. Na esteira de Bakhtine, este autor admite que na 

sociedade do século XVI existia um espaço em que as hierarquias eram subvertidas e as 

censuras linguísticas abolidas; neste espaço, os dominados podiam legislar ou mesmo 

dizer uma missa utilizando a sua variante linguística e provocando um riso 

generalizado. Esse espaço consistia na cultura do Carnaval (Bourdieu 2001:129).   
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Assim, consideramos que as diferentes inversões das relações de poder 

simbólico que elevam Lazarillo de Tormes a narrador e suposto autor de uma obra 

literária e, consequentemente, elevam a sua variante linguística a língua literária, têm a 

sua justificação no enquadramento da cultura do Carnaval. Esta tradição é exposta por 

Bakhtine (2001) como uma forte componente da cultura cómica popular que 

permaneceu até aos séculos XVI e XVII e que tinha o seu expoente máximo no festejo 

do Carnaval. Este festejo consistia na seguinte prática: ao todo da vida quotidiana que 

englobava hierarquias estanques, rituais sagrados, livros divinos, relações de poder e 

castigos sobrenaturais opunha-se uma segunda vida em que todos os estes elementos 

existiam como na outra face da moeda, i.e., na sua dimensão risível. No Carnaval, todas 

as hierarquias eram provisoriamente invertidas e um mundo às avessas era 

experienciado e vivido por todos. Este mundo às avessas constituía-se pelo princípio 

geral da inversão ou do rebaixamento no qual se incluía prática da coroação do parvo. 

No Carnaval, o padre é substituído por um bobo que celebra a missa ou o rei por um 

tonto que reina, julga e legisla.  

Concretamente, queremos colocar a hipótese de que o romance picaresco seja 

uma textualização da prática carnavalesca da coroação do parvo. Entendemos aqui a 

palavra parvo na sua acepção etimológica de “pequeno”. Este índice genérico, o da 

coroação do parvo, subordina os demais da seguinte forma: nos romances picarescos o 

parvo eleva-se a protagonista, autor e narrador de uma obra literária; a vida do parvo 

eleva-se a matéria de uma obra literária e o espaço físico da Espanha e da Europa de 

XVI e XVII eleva-se ao lugar da acção literária; o motivo da comida e do escatológico 

ocupam o lugar do amor ou da honra; a língua oral eleva-se a língua literária.  
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Tal como já esclarecemos, devido aos limites do presente trabalho, 

concentraremos a nossa análise em apenas três índices genéricos do romance picaresco 

espanhol: o protagonista-pícaro, o realismo grotesco e o estilo oralizante do discurso do 

narrador. Mas antes, argumentaremos que podemos considerar os romances do nosso 

corpus como sendo implícita e explicitamente carnavalizados.  

2.3.2. Carnavalização implícita e explícita 

 

Tal como acima mencionámos, começaremos esta subsecção por apresentar as fontes 

que, antes de nós, analisaram a relação do romance picaresco com o riso, tendo-se 

considerado este género já como satírico, paródico, carnavalesco e bufo. Começando 

pelas fontes que consideram o romance picaresco como satírico, apesar de nenhuma 

fornecer uma definição de sátira, todas apresentam o mesmo argumento: o romance 

picaresco é satírico na medida em que combina o cómico com a crítica social. Este 

argumento comum vai ao encontro da definição de sátira que Ruben Quintero fornece 

no texto introdutório do volume de 2007 A Companion to Satire: 

Satire has traditionally had a public function, and its public orientation 

remains. (…) They [satirists] encourage our need for the stability of truth by 

unmasking imposture, exposing fraudulence, shattering deceptive illusion, and 

shaking us from our complacency and indifference. (Quintero 2007:4) 

 

 James Parr em “Estructura satírica del Lazarillo” (1979) defende que este obra provoca 

o riso, por um lado, e que, por outro, serve o propósito de crítica social pela presença do 

anti-clericalismo, pelo ataque à política de Carlos V, por ser uma obra que incita ao 

protesto e pelo efeito ambíguo que provoca no leitor, misto de desprezo e diversão. 
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Thomas Hanrahan em “Lazarillo de Tormes: Erasmian Satire or Protestant Reform?” 

(1983) defende que no Lazarillo são satirizados os fenómenos sociais mais condenados 

pelo erasmismo, a saber, a multiplicação de pregadores e a multiplicidade de santos 

padroeiros. Ardila, num capítulo intitulado “La ironía picaresca” (2010), considera o 

romance picaresco como satírico, porque a ironia picaresca arremete contra os valores 

da sociedade ao mostrar um conflito entre aparência e essência.  

 O romance picaresco foi considerado por outros autores como paródico, tendo 

como argumento comum o de que os romances picarescos provocam o riso, mediante a 

utilização festiva de estilos e modelos literários anteriores pertencentes à cultura 

elevada. Harold Jones no artigo “La Vida de Lazarillo de Tormes” (1979) analisa a 

utilização da estrutura paratextual e textual da literatura hagiográfica pela obra picaresca 

de 1554. O riso é resultado da constatação de um desencontro entre o modelo literário 

utilizado e a matéria narrada; concretamente, um modelo que servia para narrar 

biografias de santos é utilizado para narrar a autobiografia de um pecador. Aldo 

Ruffinato em Las Dos caras del Lazarillo (2005) baseia-se no conceito de paródia de 

Mikhail Bakhtine, definido como a utilização da palavra alheia com uma intenção 

oposta à do seu primeiro emissor, para considerar que o Lazarillo encena um “doble 

espejo paródico” (316). Argumenta Ruffinatto que, por um lado, Lázaro utiliza a 

linguagem da cultura oficial e dos valores instituídos (utilização da palavra alheia), 

tratando-se de um narrador proveniente de um estrato cultural baixo que critica essa 

mesma cultura e esses mesmos valores (com uma intenção oposta à do primeiro 

emissor). Por outro, parodia-se um género literário sério, isto é, não ficcional, ao colocar 

Lázaro de Tormes, uma personagem ficcional, narrando a sua biografia de pícaro. Mas 

ainda, quando se descobre a palavra do autor que se ri da palavra do Lázaro-narrador, 
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compreende-se que também esta palavra alheia (utilizada pelo narrador) tem uma 

intenção oposta à do seu primeiro emissor (o autor desta obra), tornando esta mesma 

obra uma paródia. Ardila (2010) considera que o romance picaresco, enquanto paródico, 

constrói ironicamente um desencontro entre a matéria narrada e os modelos literários 

evocados. 

 O romance picaresco foi classificado também como carnavalesco. Edmond Cros, 

na obra L’Aristocrate et le carnaval des gueux (1975), considera que El Buscón constrói 

uma realidade distinta e exclusivamente intra-linguística que se caracteriza pela 

inversão da estrutura social e tem como eixo estruturante o disfarce carnavalesco. 

Angelo Morino em “Il Discorso carnevelesco del Lazarillo de Tormes” (1977) elenca 

no romance anónimo um conjunto de situações de rebaixamento (179-185) que 

consistem na revelação da essência pouco honrosa do amo oposta à aparência de honra 

que assume fora da intimidade. Ruffinatto, na obra já mencionada, analisa a inversão 

total de valores que encontra nos prólogos dos romances picarescos, pois nos paratextos 

dedicados ao leitor do Guzmán e do Estebanillo, os tópicos da humildade do autor e do 

pedido de benevolência ao leitor são substituídos pela presunção do autor e fortes 

ataques, críticas e mofa ao leitor. Aurora Egido em “Retablo carnavalesco del Buscón 

don Pablo” (1978) salienta a presença do elemento grotesco neste romance, 

nomeadamente a defecação. Iffland, no oitavo capítulo de Quevedo and the Grotesque 

(1978), considera que o grotesco popular, composto pela hipérbole rabelaisiana e o 

nauseabundo, está presente em todos os episódios da vida de Pablos, começando pela 

descrição dos pais do pícaro (80).  

 Por último, Victoriano Roncero López defende no artigo “Lazarillo, Guzmán 

and Buffoon Literature” (2001) que o romance picaresco é um descendente directo da 
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literatura bufa, desenvolvida no século XV. Esta literatura tem as seguintes 

características: as composições são escritas e protagonizadas por bobos; nelas, o bobo 

vangloria-se da sua linhagem desonrosa; porque o bobo é um parvo, no sentido 

etimológico do termo, assina com o nome no diminutivo (Francesillo de Zuñiga); e há 

uma forte componente satírica nestas composições, pois os bobos podem delatar 

verdades que mais nenhum ente social pode. Roncero demonstra que estas 

características estão presentes tanto no Lazarillo como no Guzmán: os romances 

picarescos são autobiografias de pícaros, outro tipo de parvo; começam pela descrição 

da sua ascendência desonrosa; Lázaro de Tormes assina a sua autobiografia com um 

diminutivo; e há uma sátira da sociedade nos romances picarescos. Complementa o 

argumento de Roncero o facto de Guzmán de Alfarache, em Roma, assumir a função de 

bobo e de Estebanillo González ser um bobo de palácio, no momento da escrita da sua 

autobiografia.  

Da nossa parte, e tal como já dissemos, consideramos o romance picaresco como 

parte da literatura herdeira do Carnaval, literatura que engloba os géneros compostos 

pelo princípio do rebaixamento como a sátira, a paródia e a literatura bufa. À 

confluência de características de géneros da literatura carnavalesca nas obras picarescas, 

denominámos a carnavalização implícita do romance picaresco. Explica Mikhail 

Bakhtine em L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et 

sous la Renaissance (2001) que a prática carnavalesca é satírica tanto pelo seu objecto 

como pelo seu carácter revelador e libertador. Argumenta o autor que a prática 

carnavalesca assumia um papel semelhante ao drama satírico da Antiguidade Clássica, 

porque este tinha como objecto a sociedade popular e a dimensão corporal dos homens, 

ao contrário da tragédia, que consistia na imitação de acções elevadas e conflitos da 
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alma (Aristóteles 2003:110); argumenta igualmente que pelo riso carnavalesco surgia 

uma realidade universal do povo e a hipocrisia das verdades dos poderosos era 

desmascarada pela libertação face ao medo (Bakhtine 2001:100). No que toca à paródia, 

Bakhtine relembra que uma das práticas centrais do Carnaval consistia numa inversão 

de papéis em que um membro de uma classe social mais baixa assumia um papel de 

autoridade, como um parvo que profere uma missa com a intenção de divertir. Esta 

prática é por si só uma paródia, pois consiste na utilização da palavra alheia com uma 

intenção oposta à do seu primeiro emissor. Nas obras literárias carnavalescas, põe-se em 

marcha a mesma prática, rebaixando textos ou modelos elevados e sérios a assuntos e 

emissores baixos e ficcionais. Quanto à literatura bufa está indubitavelmente 

relacionada com o Carnaval, uma vez que os bobos e os tontos eram os protagonistas 

deste festejo medievo, serão também os protagonistas da literatura herdeira do Carnaval. 

 No entanto, o adjectivo que vamos utilizar para classificar o romance picaresco 

não será carnavalesco, mas carnavalizado. Se utilizamos como fonte os trabalhos de 

Bakhtine, devemos tomar em consideração que o autor considera o romance picaresco 

como parte da literatura carnavalizada, isto é, influenciada directamente pelo folclore 

carnavalesco (1984:158). A penetração da tradição da celebração do Carnaval nos 

romances picarescos é textualmente comprovável, mediante a citação de dois episódios 

retirados de dois romances do nosso corpus. A confluência de práticas carnavalescas na 

história dos romances picarescos denominámos a carnavalização explícita do romance 

picaresco. 

 O primeiro episódio é retirado de El Buscón e narra a coroação de Pablos como 

rey de gallos, com o motivo, precisamente, do Carnaval. Pablos é, assim, o protagonista 

da prática da coroação do parvo, acabando ele próprio como objecto de rebaixamento: 
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Yendo pues, en él [el caballo], dando vuelcos a un lado y otro como fariseo en 

paso, y los demás niños todos aderezados tras mí – que, con suma majestad, iba 

a jineta sobre el dicho pasadizo con pies – pasamos por la plaza (aun de 

acordarme tengo miedo), y llegando cerca de las mesas de las verduras (Dios 

nos libre), agarró mi caballo un repollo a una, y ni fue visto ni oído cuando lo 

despachó a las tripas, a las cuales, como iba rodando por el gaznate, no llegó en 

mucho tiempo. 

La bercera, que siempre son desvergonzadas – empezó a dar voces: llegáronse 

otras y, con ellas, pícaros, y alzando zanahorias garrofales, nabos frisones, 

berenjenas y otras legumbres, empiezan a dar tras el pobre rey. Yo viendo que 

era batalla nabal y que no se había de hacer a caballo, comencé a apearme; mas 

tal golpe me le dieron al caballo en la cara, que, yendo a empinarse, cayó 

conmigo en una – hablando con perdón – privada (Quevedo [1626] 2005:111).  

 

O segundo episódio é retirado do Estebanillo. No Carnaval de 1641, Estebanillo 

González decide uma vez mais construir um carro alegórico, descrito da seguinte 

maneira: 

Alquilé una cama (…) [hice] meter en ella al pollino, amarrado de pies y manos 

(…). Vestí a un compañero de mujer para que, representando serlo del pollino, 

fuera lamentando el verlo enfermo y en vísperas de morir, la cual encobría debajo 

del avental un grande orinal con su vasera. (…) Iba yo vestido de doctor, con una 

ropa de levantar (…) y un pequeño tonel de cerveza para que me sirviese de orina.  

Tomábale yo el pulso con mucho reposo; pedía la orina, la cual me daba la 

afligida dueña con tristes suspiros; tomábale yo en la mano derecha, y con la 

izquierda me ponía unos antojos, y mirándola, haciendo con ellas muchos 

espantos y arqueando las cejas, alzaba el orinal y de bote y voleo me bebía toda la 

orina, haciendo muchos ascos con los labios. (EG [1646] 1990:II,134-135) 

 

À semelhança do episódio retirado de El Buscón, também esta celebração acaba em 

rebaixamento, quando um oficial lança água gelada no interior das tripas do burro que 

ocupava o lugar de paciente. A água gelada desperta a violência do animal e das suas 

tripas, acabando por destruir-se o carro alegórico.  
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Estes dois episódios comprovam a carnavalização do romance picaresco, na 

medida em que narram práticas da celebração do Carnaval. Para além disso, nos dois 

episódios acima citados estão contidos os dois índices genéricos que se relacionam com 

o realismo grotesco herdeiro do Carnaval: os motivos do escatológico e da comida, 

índices que apresentaremos mais à frente de forma sistematizada. Na prática 

carnavalesca, o realismo grotesco está englobado no princípio geral do rebaixamento em 

que o sublime se materializa e o coração dá lugar ao genital. Nestes romances está 

presente o rebaixamento corporal, havendo uma grande atenção às aberturas do corpo. 

Queremos notar a presença do realismo grotesco na centralidade que o corpóreo assume 

nestes dois episódios acima citados ou, ainda mais concretamente, na centralidade das 

duas aberturas do corpo responsáveis pelo comer e no beber, presente como acção (o 

cavalo que come o repolho, Estebanillo González que bebe do tonel) e na enumeração 

dos alimentos e da bebida (os legumes, a cerveja), e pelo evacuar, presente também em 

acção (as tripas apressadas do cavalo, as tripas estimuladas do burro) e na queda de 

Pablos no meio dos excrementos (“privada”) ou na alusão à urina no carro de 

Estebanillo.  

 Em conclusão, procurámos nesta subsecção provar, com Bakhtine, que podemos 

considerar o romance picaresco como um género carnavalizado. Começámos por 

analisar as fontes secundárias que, antes de nós, haviam descrito o romance picaresco 

como género relacionado com os géneros cómicos como a sátira, a paródia e literatura 

bufa. Dialogando com estas fontes, argumentámos que estes três géneros literários, por 

serem compostos pelo princípio do rebaixamento, são também englobados na literatura 

herdeira do Carnaval. Analisámos também um conjunto de fontes secundárias que 

classificavam o género picaresco de carnavalesco e contra-argumentámos que a 

classificação mais apropriada não é carnavalesco, mas carnavalizado, o que significa 
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que consideramos que a prática do Carnaval penetrou na literatura picaresca e a 

influenciou. 

 Por outro lado, retirámos dois exemplos de dois romances do nosso corpus em 

que a penetração do Carnaval nos pareceu evidente. Partimos destes dois episódios para 

apresentar os dois índices genéricos do romance picaresco que são característicos da 

literatura herdeira do Carnaval, e os quais vamos analisar em seguida.  

 

2.3.3. O Realismo grotesco 

 

Tendo observado a presença do elemento escatológico e do motivo da comida num 

episódio retirado de El Buscón e num episódio retirado do Estebanillo, nesta subsecção, 

queremos demonstrar que estes dois elementos devem ser consideramos índices 

genéricos do romance picaresco, uma vez que estão presentes nos romances do nosso 

corpus.  

São abundantes os exemplos da presença do realismo grotesco nos romances 

picarescos do nosso corpus. Assim, do elemento escatológico podemos relembrar dois 

episódios do Guzmán. Guzmán de Alfarache a poucos passos ainda da casa materna 

pede uma omeleta que vem feita de fetos de pintainhos, o que provoca o vómito do 

pícaro (Alemán [1599] 2003:I,168-173). Ou, numa noite, quando se encontra ao serviço 

de um cozinheiro, Guzmán de Alfarache acorda sobressaltado devido a um ruído e sai 

do seu aposento completamente nu; ao mesmo tempo, a sua patroa toma a mesma 

atitude e ao avistá-lo, toma-o por um duende; então, com o susto, “le faltó la virtud 

retentiva y aflójandose los cerraderos del vientre, antes de entrar en su cámara, me la 

dejó en portales y patio, todo lleno de huesezuelos de guindas, que debía comérselas 
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enteras” (Alemán [1599] 2003: I,324). Respeitante ao motivo da comida, podemos 

relembrar todos os alimentos e pratos que estão presentes no Lazarillo: pão, torresmos, 

linguiças ([1554] 1995:72); vinho (73, 78, 137); um cacho de uvas (75); toucinho, 

queijo, cebolas, as conservas de Valência (85); caldo, cabeça de carneiro (86); “uña de 

vaca com otras pocas de tripas cocidas” (108); “una lechuga murciana, un par de limas o 

laranjas, un melocotón, un par de duraznos, cada sendas peras verdiniales” (124); trigo, 

carne (138).   

Em Segunda parte del Lazarillo, o realismo grotesco está presente mediante 

outro motivo, o da copulação, tal como podemos constatar mediante a leitura dos 

seguintes dois episódios. Quando Lázaro, disfarçado de monstro marinho se tenta 

libertar da tina em que se encontra preso pelos seus sequestradores, faz derramar água 

para o piso inferior da casa. Esta água vai inundar a cama em que se encontram uma 

filha de família e um clérigo que, assustado, fogem pela janela “desnudos como Adán y 

Eva, sin hojas de higuera en sus vergüenzas” (Luna (1620] 1999:302). Quando, ainda 

disfarçado de monstro marinho, vai a Toledo, encontra a sua mulher grávida, prova da 

sua ligação ilícita com o Arcipreste de Sant Salvador:  

Entre otros vino mi Elvira con mi hija de la mano (…) y de la vista de lo que 

quisiera tener mil ojos para veer mejor; aunque fuera mejor que los que me 

privaban de la palabra lo hicieran de la potencia visiva; porque mirando 

atentamente a mi mujer, vi ¡no sé si lo diga!..., víla la tripa a la boca. (…) De lo 

que más me pesaba era de no poder persuadirme estar preñada de mí, pues había 

más de un año que estaba ausente.” (Luna [1620] 1999:304)  

 

Tal como acabámos de expor, nos romances do nosso corpus encontrámos a presença 

do realismo grotesco característico das obras literárias herdeiras do Carnaval. O 

romance picaresco apresenta três índices genéricos do realismo grotesco: o motivo da 
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comida, do escatológico e da copulação. Estes três índices genéricos, indissociáveis do 

rebaixamento da prática Carnavalesca, relacionam-se com o índice genérico dominante 

da seguinte forma: no momento em que um parvo ascende a herói de uma história, a 

acção deixa de ter como motor os objectivos característicos do herói clássico, como a 

elevação espiritual. Pelo contrário, numa história protagonizada por um parvo, as 

motivações são pequenas e terrenas, como a satisfação corporal mediante a alimentação, 

copulação ou evacuação.  

2.3.4. O protagonista pícaro 

 

Os romances picarescos são protagonizados por uma personagem literária denominada 

pícaro, que, de acordo com a nossa análise, tem duas características principais. A 

primeira é a de ser um tipo particular de parvo, concretamente, por preencher, de 

maneira geral o escalão mais baixo da sociedade. A segunda é a de constituir, tal como 

argumentou António José Saraiva (1961:60) a inversão do herói, ou, como 

argumentamos nós, um anti-herói caracterizado pela inactividade.  

A palavra “pícaro”, de etimologia desconhecida, teve como primeira acepção um 

tipo social existente na Espanha do Século de Ouro e, posteriormente, passou a ser 

utilizada para denominar o protagonista do romance picaresco. O pícaro como realidade 

social foi uma consequência da conjuntura económica e social desfavorável que a 

Espanha dos séculos XVI e XVII conheceu: guerras sucessivas, más colheitas, 

diminuição da mão-de-obra devido à expulsão dos judeus e dos mouriscos, crescimento 

do império, êxodo rural, crescimento abrupto do aparelho burocrático, menosprezo do 

trabalho manual e aumento acentuado dos mendigos que povoavam as cidades de 
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Madrid, Sevilha, Toledo. Este aumento de mendigos constitui um problema social que 

se agravou com o aparecimento de falsos mendigos, falsos pobres ou pícaros que 

decidem mendigar para não terem que trabalhar. O pícaro como tipo social é descrito da 

seguinte maneira: “El pícaro no es un esclavo, propiedad personal de un amo. Es un 

hombre que no tiene más que sus harapos y sus brazos, que puede alquilar cualquiera en 

el acto para tareas viles” (Bataillon 1982:148).  

A ligação desta realidade social com o protagonista pícaro teve o seu início no 

Lazarillo e foi explorada no Guzmán, mas queremos argumentar que não foi mantida 

nas posteriores obras da série picaresca. Lázaro identifica-se com este tipo social, apesar 

de a palavra “pícaro” não constar da obra, ao comportar-se como um falso mendigo. No 

início do tratado terceiro lamenta ter sarado a ferida que tinha na boca, pois aleijado, 

receberia mais esmolas ([1554] 1989:98). Guzmán de Alfarache em dois momentos da 

obra, também age como falso mendigo. No início do livro ii da I parte, o protagonista 

inicia-se no ofício da “florida picardía” (Alemán [1599] 2003:275); ao encontrar-se com 

uns moços da sua idade mendigando, decide começar a pedir também e, para potenciar 

os lucros, rasga as vestimentas, parecendo aos transeuntes “algún pícaro ladroncillo que 

los había de robar y acoger” (275). No livro iii da I parte, Guzmán mendiga em Itália, 

juntando-se em Roma com um conjunto de mendigos mais experientes, que lhe ensinam 

as estratégias para melhorar o ofício, constituindo uma sociedade hierarquizada, com 

um chefe (“generalísimo nuestro” [394]) e uma legislação (“Ordenanzas mendicativas” 

[388]). Mas já Quevedo identificou o protagonista da sua obra com outro tipo social que 

ocupa a base da pirâmide social, informando o leitor desta novidade no título do seu 

romance: La Vida del buscón llamado Don Pablos. Tal como Guzmán que, ao tornar-se 

pícaro, entra numa sociedade de pícaros, também Pablos no início do livro iii entra num 
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“colegio buscón” (Quevedo [1626] 2005:238). Trata-se de um colegio composto por um 

conjunto de falsos fidalgos que, com a ajuda de uma velha que recolhe tecidos da rua, 

cerzem fatos que lhes permitam aparentar a “honra”. O próprio Estebanillo González 

dá-nos uma prova coetânea que “buscón” designava, na Espanha de Seiscentos, uma 

ocupação pouco honrosa à semelhança de “pícaro”, ao apresentar-se da seguinte 

maneira: “Mi nombre es Estebanillo González entre los españoles, Monsieur la 

Alegreza entre la nación francesa; mi oficio es el de buscón; y mi arte el de la bufa” (EG 

1990:II,43). Portanto, o protagonista do romance picaresco ocupa sempre a base da 

pirâmide social, seja um falso mendigo, seja um buscão, seja um bobo.  

A segunda característica do pícaro é o de ser um anti-herói. Em narratologia, a 

designação de anti-herói refere-se a um protagonista que não revela as qualidades 

tradicionalmente contidas no herói clássico. A assumpção do anti-herói advém de uma 

desmistificação do herói na passagem da épica ao romance e, de acordo com Américo 

Castro, o anti-heroísmo do romance picaresco ligava-se também à fossilização dos 

ideais da nobreza espanhola de Seiscentos e Setecentos e à reivindicação da 

possibilidade de ascensão social pelo esforço individual (1935:85). Devemos deixar 

bem claro, com Chandler, que o anti-herói não é um vilão, mas um protagonista que não 

é herói: “The anti-hero is everything and nothing; everything what he does, nothing in 

character” (2009:18). O anti-herói é uma personagem que se assemelha a muita gente 

(Massaud 2004:28). Relaciona-se também, tal como mostrou Saraiva (1961), com o 

rebaixamento e a paródia, porque o pícaro procura a satisfação da fome ou a cobiça de 

riqueza, ao invés de buscar o amor, a honra ou a justiça.  

Ainda relativamente ao pícaro enquanto anti-herói, queremos destacar uma 

característica desta personagem literária que consiste no seu posicionamento de 
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observador passivo. De notar que também esta característica constitui uma inversão do 

heróico, na medida em que o herói clássico era o centro e o motor da acção narrativa. 

Mikhail Bakhtin em “Forms of Time and Chronotope in the Novel” (1973:11) considera 

que pícaro tem como antepassado literário o protagonista de uma antiga forma de 

romance denominada “romance de aventuras do quotidiano”  e que conta, entre os seus 

iniciadores, Apuleio, autor do Burro de oiro, e continuadores, Lesage, autor de Gil Blas, 

o romance picaresco francês. 

O protagonista do romance de aventuras do quotidiano caracteriza-se pelo 

constante posicionamento como terceiro elemento. Na obra de Apuleio, o burro ocupa a 

posição de terceiro elemento, na medida em que, por um lado, acompanha sempre o seu 

amo, e que, por outro, não toma parte nas cenas a que assiste, tampouco inibindo as 

demais personagens de se comportarem de maneira natural diante dele (Bakhtin 

1973:24-125). Tratando-se o pícaro de uma personagem humana, a sua caracterização 

inclui um conjunto de atributos que, na Espanha do Século de Ouro, dotavam esta 

personagem de marginalidade, relegando-o sempre à posição de terceiro elemento ou, 

nas palavras de Guillén, um “half-outsider” (1971:80). É sempre descrito como não 

tendo limpeza de sangue, o que o colocava imediatamente abaixo de qualquer cristão 

velho; como pobre; como falso mendigo ou buscão ou bobo. Enquanto criado, enquanto 

cristão converso, enquanto órfão, enquanto hóspede, o pícaro encontra-se numa posição 

privilegiada para espiar as cenas privadas do quotidiano que normalmente estão vedadas 

aos olhos do leitor. Tal como o burro, o pícaro, procurando satisfazer a fome ou o seu 

projecto de ascensão social, encontrará e servirá muitos amos. Ao servir cada novo amo 

de distintas classes sociais, terá acesso à sua intimidade, acompanhando-o para onde ele 

for (como Pablos acompanha Don Diego Coronel), habitando com ele (como Lazarillo 
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de Tormes vive com o Escudeiro) e sendo confidente dos seus segredos (como Guzmán 

de Alfarache do Embaixador)
23

.  

Em síntese, o romance picaresco tem como protagonista o pícaro. A personagem 

literária do pícaro caracteriza-se pelo facto de ocupar, desde o seu nascimento, a base da 

pirâmide social; por ser um anti-herói na medida em que se assemelha a um homem e 

que tende a ocupar o lugar de terceiro elemento, isto é, de mero observador (o que 

permite a sátira de vários tipos sociais) e por ser ingénuo. Este índice genérico 

relaciona-se com o índice genérico dominante na medida em que o pícaro, uma 

personagem comum, pequena, sem grandes qualidades ou aspirações ascende a 

protagonista de uma obra literária.  

. 

2.3.5. Estilo picaresco no discurso do narrador 

 

No romance picaresco, a língua quotidiana e oral do pícaro ascende a língua literária. O 

índice genérico que vamos analisar nesta subsecção consiste no estilo picaresco, que só 

poderá ser explicado em contraposição com a língua literária oficial e a invocação do 

conceito de “encontros de língua”.  

 A oposição entre estilo picaresco e língua literária oficial parece-nos estar 

exposta de forma clara na seguinte frase de Antonio Carreira e Jesús Antonio Cid com 

referência a Estebanillo: 

                                                 
23

 As nossas conclusões aproximam-se bastante das apresentadas por Rey Hazas, sem este, contudo, ter 

utilizado o trabalho de Bakhtine: “Tanta ilusión de verdad puede producir la visión de un hombre 

transformado en asno o perro, como la de un pobre desharrapado, ya que ambos están especialmente 

dotados para acceder sin trabas a los secretos inconfesables y a las escenas que se velan para el resto de la 

sociedad; y ello porque se trata siempre de seres marginales, bien por su naturaleza irracional no humana, 

bien por su condición de discriminados sociales. Asimismo, como esquema adecuado „al desfile‟ de tipos 

sociales o situaciones conflictivas que permite “pasar en revista” con agilidad y objetividad, da igual que 

se efectúe mediante una serie sucesiva de transformaciones o transmigraciones, o que se haga a través de 

un prolongado servicio de varios amos” (Rey 1982:20). 
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Quien contraste, por ejemplo, en la comedia el habla de cualesquiera personajes 

con las de los villanos o graciosos por oficio, se encontrará con que esta última se 

reviste, en general, un interés mucho mayor. Simplificando, podría decirse que los 

unos tienden a hablar como bufones, los otros como libros. (…) En el Estebanillo 

predomina un estilo que busca lo coloquial y popular tanto en la diégesis 

propiamente dicha como en los raros diálogos. (1990:cxliii)  

 

Esta citação coloca em confronto dois estilos. De uma parte, o falar como livros ou a 

língua literária oficial, isto é, o estilo elevado que se encontrava na literatura publicada 

no século XVII; de outra parte, o falar à bufão ou o estilo picaresco, estilo coloquial e 

popular que se encontra, não só nos escassos discursos de personagens, mas também, e 

mais surpreendentemente, no discurso do narrador.  

 Se relembrarmos os preceitos de Aristóteles, podemos argumentar que o estilo 

picaresco é um estilo baixo, em conformidade com o objecto imitado e a posição 

ocupada pelo género picaresco na hierarquia dos géneros na Literatura Espanhola de 

XVI e XVII. No que toca ao objecto imitado, o romance picaresco como género cómico 

ocupa-se de “homens inferiores” (Aristóteles 2003:108). Constituindo os romances 

picarescos falsas autobiografias escritas por pícaros, a utilização do estilo baixo e lhano 

contribui para a verosimilhança do relato (Niemeyer 2008:104). Indissociavelmente, um 

género cómico em prosa, como o romance picaresco, situar-se-ia na literatura popular. 

Os géneros baixos caracterizam-se pelo estilo baixo, enquanto os géneros elevados se 

caracterizam tradicionalmente pela utilização da língua literária oficial e a ausência de 

marcas de estilo baixo: “Quanto à grandeza, tarde adquiriu [a tragédia] o seu alto estilo: 

[só quando se afastou] dos argumentos breves e da elocução grotesca, [isto é] do 

[elemento] satírico” (Aristóteles 2003:108). 
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 Seguindo o princípio geral do rebaixamento que, como argumentámos, pode ser 

considerado o eixo organizador dos índices genéricos do romance picaresco, a língua 

literária oficial é objecto de paródia mediante a encenação de “encontros de língua” 

(Bakhtin 1935:384)
24

. Os romances picarescos incluem alguns episódios que 

contrapõem, de um lado, a língua literária oficial, que existe no plano abstracto da 

literatura, e, do outro, o estilo baixo, espelho da realidade linguística extra-literária.   

O carácter fortemente codificado, convencional e quase incompreensível da 

língua literária oficial é objecto de paródia no capítulo décimo-terceiro de Estebanillo. 

Neste passo, Estebanillo González vai a uma festa de devoção que tem lugar numa 

aldeia perto de Saragoça com uns antigos companheiros de guerra. Ao passar pela porta 

de uma igreja, o pícaro vê vários sonetos pregados, todos versando sobre uma simples 

rosa, que se destinavam a um concurso de poesia. O pícaro não consegue compreender 

uma só palavra, apesar de reconhecer em alguns dos autores das composições nomes de 

grande mérito. Citamos este passo:  

Leílos todos, sin entender ninguno, y le dije a un estudiante que estaba cerca de 

mí que me hiciese merced de declararme aquel género de poesía y decirme si 

tal lenguaje era armenio o caldeo. A lo cual me respondió que no se atrevía a 

declararlo, porque él tenía allí uno que era parto de su ingenio, del cual 

esperaba llevar el mejor premio, y a querer darme la significación dél se 

hallaría confuso y no saldría con ello, porque lo que de presente andaba valido 

era el gongorizar con elegancia campanuda de modo que pareciese mucho lo 

que no era nada y que no lo entendiese el autor que lo hiciese ni los curiosos 

que lo leyesen. Porque en no remontándose un poeta, sino abatiéndose a 

raterías de escribir con lisura, pan por pan y vino por vino, no solamente no era 

estimado, pero tenían sus versos por versos de ciego (1990:II,300-301).  

                                                 
24

 Retirámos a denominação “encontros de língua” do ensaio, já citado, de Mikhail Bakhtin “Discourse in 

the Novel” (1935), em que o autor define o conceito de heteroglossia como uma das características da 

poética do romance. A heteroglossia opõe-se à língua literária oficial, que consiste num conjunto de 

normas que combatem a entrada da heteroglossia presente na vida real no discurso literário. Nesta mesma 

obra, o autor organiza a história do romance europeu segundo duas linhas de desenvolvimento. A 

primeira é representada pelo romance sofista e caracterizada por uma atitude de conformação do discurso 

à língua literária oficial; a segunda tem como primeiro e mais alto representante o romance picaresco e 

caracteriza-se pela incorporação da heteroglossia no discurso literário. 
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 A língua literária oficial, que os sonetos replicam, está tão desligada da comunicação 

extra-literária que a única atitude que encontra nos receptores e a única admiração que 

merece é a da total incompreensão. Estebanillo González não consegue compreender se 

os sonetos, escritos, informa o texto, no estilo culteranista dos imitadores de Luís de 

Góngora (1561-1627), estão compostos em língua estrangeira ou nacional, nem o 

estudante consegue compreender o que ele próprio escreveu.  

2.3.6. Sistematização dos índices genéricos do romance picaresco 

 

Tendo comprovado que o romance picaresco é um género carnavalizado, argumentámos 

que as obras deste género podem ser lidas como uma textualização da prática 

carnavalesca da coroação do parvo. Se consideramos que esta prática carnavalesca 

constitui o índice dominante, então, aceitamos que todos os índices genéricos dos 

romances picarescos estão impregnados de riso, explicando assim, o facto de estas obras 

terem sido recebidas como cómicas até meados de XVII, época de extinção da cultura 

do Carnaval.  

Nesta textualização, o parvo é um pícaro. Socialmente o pícaro corresponde ao 

tipo social mais pequeno da sociedade de Espanha do Século de Ouro. Literariamente, o 

pícaro corresponde a um anti-herói, na medida em que tende a ocupar a posição de mero 

observador e que, ao invés de detentor de qualidades extraordinárias como o herói, se 

assemelha a um homem comum. O pícaro ascende a autor, narrador e protagonista de 

uma obra literária, no momento em que os romances picarescos são apresentados como 

autobiografias autênticas escritas pelo pícaro.  
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 Sendo o pícaro o (anti-)herói da história, os objectivos que guiam a acção nestas 

obras deixam de ser grandiosos e espirituais e passam a ser baixos e corporais. Porque o 

pícaro procura a sua satisfação corporal, são frequentes nos romances picarescos as 

menções à comida, ao escatológico e à copulação. Estes motivos fazem parte do 

realismo grotesco, característico da literatura herdeira do Carnaval.  

 Por fim, quando o pícaro é coroado escritor, a língua extra-literária, 

característica da comunicação oral e a única que o pícaro domina, ascende a língua 

literária. Assim, o discurso da narração nestes romances é rico em marcas de oralidade, 

nomeadamente, pela construção frásica típica do discurso oral e pela presença de formas 

da cultura oral e popular. Este rebaixamento da língua literária oficial é enfatizado em 

encontros de língua, que a parodiam.   

2.4.Romance picaresco francês: género não-carnavalizado 

 

 Nesta última secção, queremos apresentar as características particulares do 

romance picaresco francês partindo da leitura de três fontes secundárias. A distinção 

entre o romance picaresco francês e romance picaresco espanhol a expor neste capítulo 

será retomada no capítulo 4, quando, mediante a análise textual das traduções 

portuguesas dos romances picarescos do nosso corpus, tentarmos compreender qual o 

modelo genérico mais importado via tradução pelo sistema literário português. 

A primeira fonte que invocaremos nesta secção consiste no ensaio “Introduction 

à la pensée picaresque” de Maurice Molho (1968). Neste ensaio, o autor procede ao 

cotejo entre o Gil Blas e a sua tradução espanhola de 1781, de modo a demonstrar que, 

por um lado, havia a consciência entre os leitores de finais de XVIII de que circulavam 
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em tradução dois géneros picarescos distintos no polissistema literário europeu e, por 

outro, que esses mesmos leitores reconheceriam as particularidades que separavam o 

género picaresco francês do género picaresco espanhol. Contudo, para que se 

compreenda a pertinência das fontes primárias utilizadas por Molho, a tradução 

espanhol de Gil Blas por Padre Isla, que este autor analisa, é necessário apresentá-la 

sumariamente. Esta tradução, intitulada Aventuras de Gil Blas de Santillana, robadas a 

España y adoptadas en Francia por monsieur Le Sage, restituidas a su patria y a su 

lengua nativa por un español zeloso que no sufre se burlen de su nación (1781), foi 

publicada no âmbito de uma polémica europeia, da qual falaremos com maior detença 

no capítulo 4, em que o romance picaresco francês é apresentado como uma usurpação 

indevida por agentes do sistema literário francês de um género tipicamente espanhol. Na 

introdução a este texto de chegada, Isla afirma que Gil Blas teria sido escrito por um 

autor espanhol e, ainda em versão manuscrita, teria sido confiado ingenuamente a 

Lesage. Afirma ainda que Lesage teria, então, não só traduzido Gil Blas para Francês 

como também o teria editado como obra própria.  

 A pertinência da análise desta fonte primária no estudo das diferenças entre o 

género picaresco espanhol e o género picaresco francês é esclarecida por Molho 

mediante as seguintes palavras: “Isla a donc compris tout ce qui faisait défaut au livre 

français en matière de sentiment „picaresque‟, et qu‟il fallait lui ajouter pour le „restituer 

à sa patrie‟”(Molho 1968:cxix). Ou seja, tal como explicavam as fontes sobre o género 

picaresco na Europa, as particularidades do género picaresco francês encontravam-se 

tanto nas obras picarescas originais como também, e primeiramente, nos romances 

picarescos espanhóis em tradução francesa. Isto significa que os textos de chegada 

franceses apresentavam um conjunto coerente de desvios textuais que estavam também 
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presentes nos romances picarescos franceses originais. Isla, na sua tradução do Gil Blas, 

como que percorreu o caminho contrário. Isto é, seleccionou as passagens que 

continham particularidades do género picaresco francês e adaptou-as ao género 

picaresco espanhol. Esta estratégia tradutória terá facilitado a aceitação generalizada de 

que o Gil Blas seria uma tradução de um romance picaresco espanhol, uma vez que os 

leitores reconheceriam nas diferenças que separavam o texto de Isla do texto de Lesage 

as mesmas diferenças que separavam os romances picarescos espanhóis das suas 

traduções francesas.  

A segunda fonte consiste na obra de Cécile Cavillac, L’Espagne dans la trilogie 

picaresque de Lesage (1984). Nesta fonte, a autora analisa um corpus muito alargado de 

textos, traduzidos e não-traduzidos de Lesage, e obras, picarescas e não-picarescas, do 

Século de Ouro Espanhol. Para o presente trabalho, queremos apenas invocar os 

resultados que procedem da análise comparativa, por um lado, entre o Guzmán e a sua 

tradução de Lesage e, por outro, entre a “triologia picaresca de Lesage”, composta, 

segundo Cavillac, pelo Gil Blas, Le Bachelier de Salamanque, ou les Mémoires de D. 

Chérubin de La Ronda (1736) e Histoire de Estévanille Gonzalez, e as características 

textuais do género picaresco espanhol. Devemos esclarecer que esta autora, 

contrariamente à nossa posição, não considera o texto de Lesage Histoire d’Estévanille 

Gonzalez, surnommé le garçon de bonne humeur. Tirée de l’espagnol (1734) como uma 

tradução do Estebanillo. Argumenta a autora que esta obra não deve ser considerada 

como uma tradução por ter sido quase inteiramente reescrita por Lesage, tendo o 

rescritor inclusive inserido passagens traduzidas de outras obras no seu texto de 

chegada. A discussão de se este texto deve ser considerado uma tradução do Estebanillo 

é pertinente neste trabalho, uma vez que, tal como tentaremos demonstrar nos próximos 
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dois capítulos, Histoire d’Estévanille Gonzalez constitui o texto de partida de dois dos 

textos de chegada do nosso corpus. Caso classifiquemos este texto de Lesage como um 

texto não-traduzido, estes dois textos de chegada não serão considerados no âmbito do 

nosso trabalho; pelo contrário, caso o classifiquemos como tradução do Estebanillo, 

estes dois textos de chegada serão consideradas no âmbito deste trabalho como 

traduções mediadas de um romance picaresco espanhol.  

No presente trabalho, que se desenvolve no enquadramento dos Estudos 

Descritivos de Tradução, a aplicação da categoria de tradução a um determinado texto 

não é dependente das relações de intertextualidade que, de facto, esse texto mantenha 

com textos anteriores, mas da pressuposição da existência dessas relações. 

Relembramos que remonta a 1995, o postulado de Gideon Toury de que a tradução deve 

ser entendida como qualquer discurso que no contexto de chegada seja recebido como 

tradução (Toury 1995:20). No entanto, utilizar o critério classificatório de Toury a 

Histoire d’Estévanille Gonzalez afigura-se uma tarefa não viável no presente estudo, 

porque, se no momento da sua publicação, parece ter circulado em França como um 

original de Lesage, noutros momentos históricos e noutros contextos literários, parece 

ter circulado ora como obra traduzida ora como uma obra não-traduzida. Ou seja, apesar 

de subscrevermos o postulado de Toury, necessitamos um critério classificatório que se 

revele operativo para o nosso objectivo imediato de classificar este texto de Lesage.  

Para este objectivo, socorremo-nos da metodologia proposta por Anthony Pym 

(1998:62) para a distinção entre texto traduzido e não traduzido, que parte da análise do 

paratexto. Defende o autor que um texto é classificado como tradução se o paratexto 

apresentar dados que o investigador interprete como informadores de uma 

descontinuidade discursiva entre autor e tradutor, mesmo que a palavra “tradução” não 
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conste do paratexto
25

. Segundo esta metodologia, parece-nos que Histoire d’Estévanille 

González deve ser classificada como tradução, pois a nossa análise de paratexto aponta 

para uma distinção entre autor e tradutor. Diz Lesage (1821:I) no “Avant-propos”: 

“Voici un nouvel aventurier espagnol que je présente aux François. Il écrivit lui-même, 

et publia son histoire à Anvers, en mil six cent quarante-six. (…) Je n‟ai pas traduit 

littéralement mon original (…)”. Portanto, parece-nos que a separação entre autor e 

tradutor está presente quer pela utilização de dois pronomes pessoais distintos quer pela 

utilização de tempos verbais distintos quer ainda pela selecção vocabular. Assim, o 

pronome pessoal da primeira pessoa do singular é utilizado com os verbos “apresentar” 

e “traduzir” conjugados no Pretérito Perfeito Simples. Já o pronome pessoal da terceira 

pessoa do singular é utilizado com os verbos “escrever” e “apresentar”, o primeiro em 

Pretérito Perfeito Composto e o segundo no Presente
26

. 

Terminada a discussão em redor deste texto de chegada de Lesage, retomemos a 

apresentação das fontes secundárias que utilizámos no estudo das diferenças entre 

género picaresco espanhol e género picaresco francês. Para além do ensaio de Molho e 

para além do trabalho de Cavillac, queremos invocar o ensaio de Hendrik van Gorp, 

“Translation and Literary Genre. The European Picaresque Novel in the 17
th 

and 18
th

 

Centuries” (1985). Neste ensaio, as diferenças entre o género picaresco espanhol e o 

género picaresco francês são elencadas a partir da análise comparativa entre a estrutura 

típica dos romances picarescos espanhóis e a estrutura apresentada por um conjunto de 

                                                 
25

 “Basically, if a paratext distinguishes between a translator and an author, the corresponding text is 

presented as a translation” (Pym 1998:62). 

26
 No Francês literário, o Passé Simple refere-se a acontecimentos históricos, sem correlação com o 

presente, enquanto o Passé Composé se refere a acontecimentos passados, mas com correlação com o 

tempo presente.  
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traduções francesas desses mesmos romances publicadas na segunda metade do século 

XVII e ao longo do século XVIII.  

 A nossa leitura destas fontes sugere que, num primeiro momento, se apontam 

duas diferenças do romance picaresco francês face ao espanhol: configuração distinta do 

índice genérico do protagonista-pícaro e a ausência do índice genérico do realismo 

grotesco. Em seguida, parecem argumentar que estas duas particularidades podem ser 

consideradas duas manifestações de uma mesma particularidade.  

Começando pelo índice genérico do protagonista pícaro, Hendrik van Gorp 

defende que, nas traduções francesas dos romances picarescos espanhóis, o protagonista 

sofre um processo de aburguesamento. Na sua argumentação, o autor começa por 

relembrar que o protagonista nas obras do género picaresco espanhol provém dos 

estratos mais baixos da sociedade: 

The Spanish picaro was a socially marginal person of low birth. This fact 

represented an important aspect of the novela picaresca, and nearly every Spanish 

picaresque novel starts with the description of the environment and origin of the 

protagonist. The parodic character of this description is relevant to the central 

theme of “honor”: the picaro‟s simple parents are described as they were 

noblemen. (van Gorp 1985:144) 

 

Em seguida, o autor, mediante a análise das traduções francesas de El Buscón, 

demonstra que, nestes textos, o protagonista ao invés de ser descrito como um “buscão”, 

um falso fidalgo e um ladrão, apresenta-se como um aventureiro que procura adquirir a 

fortuna que lhe dará estabilidade e conforto para o fim da vida. Consequentemente, 

enquanto o texto de partida termina com a relação ilícita de Pablos com uma prostituta e 

a sua partida para as Índias, os textos de chegada franceses terminam num happy ending 
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bourgeois alcançado pelo protagonista: “the French Buscon succeeds in getting married 

to the lovely Roselle, „une jeune bourgeoise (...) douée d‟une parfaite beauté‟, who is, 

moreover, the „fille unique d‟une maison extrêmement riche” (van Gorp 1985:142).  

 Maurice Molho, por sua vez, vem defender que os leitores de finais do século 

XVIII reconheceriam a distinta configuração do índice genérico do protagonista-pícaro 

como uma particularidade que separava o género picaresco francês do género picaresco 

espanhol. Mediante um cotejo do primeiro capítulo do Gil Blas em versão não-traduzida 

e o primeiro capítulo do Gil Blas na tradução de Isla, Molho defende que na versão 

espanhola se verifica um “desaburguesamento” do pícaro:  

Texto de partida (1715-1735) 
(Lesage 1973:33) 

Texto de chegada (1781) 
(Lesage 1836:1) 

 Blas de Santillane, mon père, parès avoir 

longtemps portés les armes pour le service de la 

Monarchie espangnole, se retira dans la ville où il 

avait pris naissance. Il y épousa une petite 

bourgeoise qui n‟était plus dans sa première 

jeunesse, et je vins au monde dix mois après leur 

mariage. 

Blas de Santillana, mi padre, después de haber 

servido muchos años en los ejércitos de la 

monarquía española, se retiró al lugar donde había 

nacido. Casóse con una aldeana, y yo nací al 

mundo diez meses después que se habían casado.  

 

Portanto, se no texto de partida francês, o protagonista é filho de um ex-soldado e de 

uma pequena burguesa, no texto de chegada espanhol, o protagonista é filho de um ex-

soldado e de uma aldeã. Molho interpreta este desvio tradutório como uma tentativa de 

estabelecer uma genealogia desonrosa que relegue o pícaro para a base da pirâmide 

social. Adicionalmente, defende que a restituição do motivo da genealogia pouco 

honrosa é uma estratégia para o desaburguesamento do início de Gil Blas: 

Si pour Lesage, comme on le verra bientôt, bourgeoisie est synonyme de vertu, 

pour le fin jésuite espagnol, dégoûté par la grossièreté et balourdise de la 

paysannerie d‟Espagne (qu‟il juge surtout à travers le clergé rural qui en émane), 
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le lignage cul-terreux de Gil Blas, s‟il n‟engendre pas un antihonneur à l‟ancienne, 

témoigne du moins d‟une lourderie congénitale (…). (Molho 1968 :cxix-cxx) 

 

O que significa que Isla procurou adaptar a descrição da genealogia do pícaro às normas 

do género picaresco espanhol, ao dotar Gil Blas de um nascimento desonroso
27

. 

 Passando agora à análise do índice genérico do realismo grotesco, Cécile 

Cavillac argumenta que o baixo corporal está ausente das obras (traduzidas e não-

traduzidas) formuladas segundo as normas do género picaresco francês. Por esta 

constituir uma diferença muito marcada entre os dois géneros picarescos, isto é, por o 

realismo grotesco, por um lado, impregnar os diversos episódios do género picaresco 

espanhol e, por outro, estar totalmente ausente das obras do género picaresco francês, a 

autora dedica grande parte do seu estudo à análise e explicação desta diferença. 

 Na demonstração da omissão do realismo grotesco em obras do género picaresco 

francês, Cécile Cavillac parte da análise da recriação em tradução de um episódio do 

Guzmán no texto de chegada de Lesage. Trata-se de um episódio em que Guzmán de 

Alfarache, estando ao serviço de um cozinheiro, encontra numa noite a patroa desnuda, 

que, em estado de perturbação, evacua. No texto de partida, o facto de o pícaro ter 

presenciado este momento de fraqueza faz com que a patroa o tente afastar. Já no texto 

de chegada francês, as menções ao motivo escatológico são omitidas. Guzmán de 

Alfarache sai do quarto e encontra a mulher desnuda e volta para o seu quarto, 

provocando esta imagem forte impressão ao adolescente. Nesta versão, o facto de o 

                                                 
27

 Como também já se referiu, Molho demostra que esta estratégia inclui também o desaburguesamento 

do final do romance picaresco francês. Assim, enquanto o texto de partida francês termina com um happy 

ending bourgeois, concretamente, com o casamento financeiramente vantajoso entre Gil Blas e uma 

burguesa, o texto de Isla termina com a resolução de Gil Blas em tornar-se ermitão, à semelhança de 

Segunda parte de Lazarillo de Tormes.  
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pícaro ter presenciado a imagem da patroa desnuda e nada mais, faz com que o 

cozinheiro se encha de ciúme e o despeça. Portanto, se no texto de partida o episódio 

escatológico é a razão da partida de Guzmán, no texto de chegada são os problemas 

amorosos entre o cozinheiro e a sua esposa que levam ao despedimento do pícaro 

(Cavillac 1984:I,184). 

 Para além de argumentar que o realismo grotesco está completamente ausente 

dos textos que seguem o modelo picaresco francês, argumenta também que a ausência 

de realismo grotesco nas obras do género picaresco francês consiste na principal 

diferença entre o modelo picaresco espanhol e o modelo picaresco francês. A este 

propósito, a autora não só defende que o próprio universo picaresco é construído pelo 

grotesco, enquanto universo de crueza e fealdade como também que é o grotesco que 

organiza todos os temas tipicamente picarescos: pobreza dos estudantes, deformação 

física, horror das prisões, mascaradas, entre outros. A nossa leitura desta fonte 

secundária sugere ainda que, no seguimento desta reflexão, Cécile Cavillac relaciona as 

duas particularidades do género picaresco francês acima mencionadas, apresentando a 

distinta configuração do protagonista-pícaro como uma das manifestações da omissão 

de realismo grotesco características dos romances picarescos espanhóis. Diz a autora: 

L‟attitude des protagonistes lesagiens vis-à-vis de leur corps, en revanche, 

échappe presque intégralement à l‟emprise du modèle picaresque. (…) Il va sans 

dire que des phénomènes aussi triviaux que vomissements ou crachats ne sont pas 

évoqués, et que jamais les personnages ne semblent souffrir de la saleté, ni des 

poux, puces, rats, etc.… (Cavillac 1984:I,409-410)  

 

Esta citação, resumindo a diferença mais marcada entre as obras do género picaresco 

espanhol e o género picaresco francês, acaba por estabelecer a ponte entre as duas 

particularidades do género picaresco francês apontadas pelas fontes secundárias 
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analisadas, ao considerar o realismo grotesco como parte integrante da relação do 

protagonista com o seu corpo. O protagonista do romance picaresco espanhol, ao 

pertencer às camadas mais baixas da sociedade e ao movimentar-se entre elas, tem 

acesso a cenas de degradação humana e obscenidade, numa viagem que empreende com 

o objectivo de satisfazer o mais baixo do seu corpo. Já o protagonista do romance 

picaresco francês, ao pertencer à pequena burguesia, move-se por vários meios 

profissionais e conhece pessoas de diferentes ofícios, numa viagem que empreende já 

não em busca da satisfação dos seus apetites, mas procurando alcançar uma situação de 

conforto económico.   

 Porque a ausência do realismo grotesco consiste na diferença mais marcada e 

mais coerente entre o modelo picaresco espanhol e o espanhol, visto ser quase 

omnipresente no romance picaresco espanhol e estar totalmente ausente dos romances 

picarescos franceses, Cavillac procura justificar historicamente esta particularidade. 

Procurando as razões que levaram à total omissão do realismo grotesco nas traduções 

dos romances picarescos espanhóis da autoria de Lesage, Cavillac argumenta que este 

fenómeno deve ser entendido no enquadramento da evolução da cultura cómica em 

França. A autora considera que a recepção via tradução da literatura picaresca e a 

literatura cómica em França conheceram as mesmas duas etapas. A primeira etapa 

durou até meados de XVII e caracteriza-se, por um lado, pela publicação de traduções 

adequadas dos romances picarescos espanhóis que recriam o realismo grotesco. Por 

outro, caracteriza-se pelo sucesso e vivacidade do roman comique francês, cujas obras 

apresentava também menções ao baixo corporal. Argumenta Cavillac que as primeiras 

traduções francesas dos romances picarescos espanhóis vieram engrossar a série 

genérica do roman comique, que, assim, contava com os seguintes títulos: “Les 
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avantures de Lazarille de Tormes, Francion, Guzmán d‟Alpharache, les Œuvres de 

Rabelais, celles de Cirano de Bergerac, et surtout le Roman Comique de Scarron” 

(1984:I,24). A segunda etapa tem início a meados de XVII e estende-se ao longo do 

século XVIII. Esta segunda etapa caracteriza-se, por um lado, pela publicação de 

traduções aceitáveis dos romances picarescos espanhóis que omitem o realismo 

grotesco. Por outro, caracteriza-se pela total obliteração do baixo corporal da literatura 

em França, em nome do respeito pelas bienséances
28

, extinguindo-se a tradição do 

roman comique e cedendo passo aos romans des moeurs. 

Não só subscrevemos o argumento de que a recepção do romance picaresco 

espanhol no sistema literário francês terá acompanhado a evolução da cultura cómica 

em França como também nos propomos cruzar este argumento com a nossa leitura do 

romance picaresco espanhol como género carnavalizado de modo a lançar a hipótese de 

que o género picaresco em França tenha acompanhado, em geral, a evolução da cultura 

cómica, e, em particular, a literatura do Carnaval. Parece-nos que se sobrepusermos a 

cronologia delineada por Cavillac relativa à recepção da literatura picaresca em França à 

cronologia delineada por Bakhtine relativa à evolução da literatura do Carnaval, iremos 

compreender que são coincidentes. Explica Bakhtine que, até meados de XVII, a cultura 

                                                 
28

 As bienséances consistiam em normas que legislavam o que era próprio ou impróprio em Literatura. 

Estas normas postulavam que a presença de qualquer motivo do baixo corporal ofendia o público de bom 

gosto ou, por outras palavras, era considerada ignóbil pelo honnête homme. Em consequência, qualquer 

elemento que invocasse a literatura carnavalesca acarretaria seguramente o rechaço da obra pelos leitores. 

O modo como a presença de elementos carnavalescos numa obra do início de XVIII, nomeadamente, o 

realismo grotesco, desencadeava a ofensa dos seus consumidores pode ser ilustrado por um episódio 

histórico. Em 1724, Voltaire estreia a peça Marianne, peça que não chegaria à sua cena final, devido à 

ofensa dos seus espectadores. Perante uma cena em que a protagonista, a rainha, levava um copo aos 

lábios, um espectador ter-se-á levantado e bramado “La Reine boit!”, destabilizando a audiência ao ponto 

de se ter tornado impossível o prosseguimento da peça. Jeffrey S. Ravel (1996) explica-nos as razões 

desta destabilização. Em primeiro lugar, era inaceitável, à luz das bienséances, que uma Rainha bebesse 

em palco, uma vez que beber consiste num motivo corporal. Em segundo, a expressão “La Reine boit!” 

alude a uma prática da celebração do Carnaval em que um homem comum, coroado rei, legislava que 

todos os seus súbditos bebessem consigo (“Le Roi boit!”). Este episódio histórico demonstra como no 

século XVIII a presença de qualquer motivo carnavalesco numa obra implicava a sua imediata recusa 

pelos consumidores. 
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do riso popular continuava viva, assim como a literatura que inspirava. Em França, esta 

literatura consistia na tradição do roman comique na qual, segundo Cavillac, 

participaram as traduções adequadas dos romances picarescos espanhóis. A partir de 

meados de XVII, a cultura do Carnaval é relegada a manifestações locais, extinguindo-

se a concepção risível do mundo que o rebaixamento grotesco concretizava
29

. Separada 

desta cultura, a literatura cómica conhece uma nova orientação, que Bakhtine 

caracteriza como burguesa, que admite motivos galantes como bailes de máscaras. 

Segundo van Gorp, Cavillac e Molho é partir de meados de seiscentos que tem início o 

aburguesamento do protagonista pícaro nas traduções francesas dos romances 

picarescos espanhóis.  

Em síntese, começámos por informar que, de acordo com três fontes secundárias 

invocadas, as obras do género picaresco francês apresentam duas particularidades: o 

aburguesamento do protagonista e a ausência do realismo grotesco. Em seguida, 

argumentámos que a análise empreendida por Cavillac, por um lado, distingue a 

presença do realismo grotesco como principal diferença entre o género picaresco 

espanhol e o género picaresco francês. Por outro, interpreta o aburguesamento do 

protagonista-pícaro como uma manifestação mais da ausência de realismo grotesco nas 

obras do género picaresco francês.  

Da nossa parte, argumentámos que a evolução das características do género 

picaresco na Literatura Francesa parece ter feito parte da evolução da literatura 
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 Atente-se que a presença do realismo grotesco obedecia a uma lógica de renascimento e superação 

exclusiva do Carnaval (Bakhtine 2001:152) : “Afin d‟avoir une juste compréhension des gestes et images 

populaires carnavalesques, tels que la projection d‟excréments ou l‟arrosage d‟urine, etc., il importe de 

tenir en compte du fait suivant: toutes les images verbales et gesticulations de ce genre faisaient partie du 

tout carnavalesque imprégné d‟une logique unique. Ce tout, c‟est le drame comique qui englobe à la fois 

la mort de l‟ancien monde et la naissance du nouveau. (...) Dans sa participation à ce tout, chacune de ces 

images est profondément ambivalente: elle a un rapport des plus substantiels avec le cycle vie-mort-

naissance.” 
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carnavalesca em França. Neste momento, esclarecemos que, no seguimento da reflexão 

exposta nesta secção, consideraremos no presente trabalho a presença ou ausência do 

índice genérico do realismo grotesco como característica diferenciadora entre, 

respectivamente, obras que seguem o modelo picaresco picaresco espanhol e obras que 

seguem o modelo picaresco francês.  
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Capítulo 3. De como o pícaro chegou a Portugal, primeiro, por 
Badajoz e, depois, por Paris.  
História externa da tradução dos romances picarescos espanhóis 
em Português. 
 
 
Neste capítulo iremos expor os resultados da nossa investigação referente à 

“arqueologia da tradução”, parte integrante, segundo Anthony Pym, de qualquer 

projecto em História da Tradução, e definido pelas seguintes palavras: 

Translation archaeology is a set of discourses concerned with answering all or 

part of the complex question “who translated what, how, where, when, for 

whom and with what effect?” It can include anything from the compiling of 

catalogues to the carrying out of biographical research on translators (1998:5).  

 

O conceito de “arqueologia da tradução” definido acima por Pym, investigador que 

trabalhou na Universidade de Göttingen, é muito próximo do conceito de “história 

externa da tradução”, considerado como a primeira parte dos trabalhos de investigação 

em História da prática da tradução pelo Grupo de Göttingen e definido da seguinte 

maneira por Ana Maria Bernardo: 

História externa da tradução: visa responder à pergunta sobre que obras 

foram traduzidas quando e com que frequência, por que tradutores e em que 

circunstâncias e contextos institucionais, de onde poderá resultar uma história 

social e institucional da literatura (1999:622, ênfase no original). 

 

Tendo compreendido que estes dois conceitos se referem à mesma parte inicial de um 

projecto em História da Tradução, julgámos lícito conjugar, na nossa metodologia, 

tarefas e conceitos provenientes da metodologia desenvolvida por Pym (1998) com as 
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tarefas e conceitos da metodologia do Grupo de Göttingen, apresentada por Bernardo 

(1999).  

 Assim, na primeira secção deste capítulo, iremos constituir uma bibliografia das 

traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis publicados em volume, que a 

nossa investigação pôde identificar. Na segunda secção deste capítulo iremos organizar 

e analisar os dados relativos às traduções portuguesas dos romances picarescos 

espanhóis, baseando-nos no conceito de “cronologia” utilizado pelo Grupo de 

Göttingen: 

Data da primeira publicação da obra original, data da primeira tradução numa 

determinada língua, quanto tempo levou a obra a ser traduzida, qual a tradução 

mais recente da obra, tempo que medeia entre a primeira tradução e o ano em 

que se está a realizar a investigação, o número de traduções existentes 

(excluindo os plágios), o número de traduções em determinados períodos, e a 

densidade de traduções no início (sem contar com reedições) e no momento 

actual (Bernardo 1999:623). 

 

 

Na nossa análise da cronologia das traduções e retraduções portuguesas dos romances 

picarescos espanhóis, começaremos por comparar as datas de publicação das primeiras 

traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis em volume com as datas de 

publicação das primeiras traduções destes romances nas demais línguas europeias. Em 

seguida, analisaremos a evolução ao longo do tempo da densidade das traduções dos 

romances picarescos espanhóis no sistema literário português. Devemos esclarecer que, 

ao contrário do defendido na citação acima, tomaremos em consideração as reedições, 

pois julgamos que constituem também uma prova de êxito editorial, valorização e 

interesse por um determinado texto em versão traduzida. A partir da análise da 

densidade, iremos justificar o corpus de textos de chegada seleccionado para este 

estudo. 
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 Na terceira secção iremos delinear, seguindo o trabalho de Pym, o mapa de 

transferência dos romances picarescos espanhóis para o sistema literário português. O 

mapa de transferência consiste numa representação esquemática do fenómeno tradutório 

(1998:91-110). Da nossa parte, tomaremos em consideração não só a importação via 

tradução dos romances picarescos espanhóis como também a transferência destes 

romances em versão não-traduzida e em tradução francesa. Para além disso, ao invés de 

uma representação esquemática, iremos descrever a transferência destes romances. Esta 

decisão prende-se, por um lado, com a importância que a nacionalidade dos agentes 

envolvidos no fenómeno da tradução para Português dos romances picarescos espanhóis 

assumiu na história do género picaresco no sistema literário português; por outro, pelo 

facto de, nas representações esquemáticas fornecidas por Pym (1998), estarem 

contemplados apenas os movimentos de textos e agentes, mas não as suas 

nacionalidades.  

3.1. Bibliografia dos textos de chegada 

 

Nesta bibliografia, começaremos pela citação das entradas referentes a traduções 

portuguesas dos romances picarescos espanhóis disponíveis na bibliografia A Tradução 

em Portugal (Rodrigues 1991-1994) para, com base nesta informação, podermos 

distinguir as entradas correctamente registadas, i.e., entradas que se referem a traduções 

portuguesas dos romances picarescos espanhóis que efectivamente foram publicadas, 

das entradas- fantasma, ou seja, entradas que, de acordo com as informações 

actualmente disponíveis, se referem a traduções que nunca terão sido publicadas. Na 

nossa investigação, considerámos que estávamos perante uma entrada-fantasma sempre 
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que nos foi impossível localizar quer um exemplar do texto de chegada quer menções à 

tradução nos periódicos e catálogos livreiros coetâneos.  

Nas entradas referentes às traduções que foram efectivamente publicadas, 

corrigiremos pequenas imprecisões presentes nas entradas de Tradução em Portugal. Os 

resultados destas duas tarefas foram também organizados numa tabela disponibilizada 

no anexo 1. Em seguida, exporemos o levantamento das traduções dos romances 

picarescos espanhóis publicadas em volume nos séculos XX e XXI, catálogo que foi 

também organizado numa lista bibliográfica que constitui o anexo 2.  

Referente ao primeiro texto de partida do nosso corpus – Lazarillo – Gonçalves 

Rodrigues inclui cinco entradas. A primeira e a segunda referem-se a uma mesma 

tradução e sua reedição: 

Número (ano) 514 (1721) 

Autor  

Título Lazarosinho de Tormes, historia entretenida 

novamente feyta, e trad. de castelhano em port. 

por Antonio de Faria Barreyros, na qual conta as 

suas ditas &subtilezas 

Tradutor Antonio de Faria Barreyros 

Outras informações Off. Bernardo da Costa Carvalho, 4º, 24 fls 

Fontes BMP P-1-27; BUC 4-4-10 

 

Número (ano) 514 (1786) 

Autor  

Título Vida de Lazarosinho de Tormes, novamente feyta, 

e trad. de castelhano em port. por Antonio de 

Faria Barreyros, na qual conta as suas ditas & 

subtilezas 

Tradutor Antonio de Faria Barreyros 

Outras informações Off. José da Silva Nazareth, 3 fls.-16-15-24 pp. 

Fontes L. 4980 P. 
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Estas duas entradas foram correctamente registadas, uma vez que em 1721 foi publicada 

a primeira tradução do Lazarillo, tradução que foi reeditada em 1786. Como provas da 

existência destas duas edições subsistem três exemplares consultáveis da primeira 

edição
30

 e três exemplares consultáveis da segunda edição
31

.   

 Apesar de esta constituir indubitavelmente a primeira tradução do Lazarillo em 

língua portuguesa, tal como já esclarecemos, esta tradução não será incluída nesta 

bibliografia, uma vez que não se trata de uma tradução publicada em volume, mas de 

uma tradução publicada em folheto de cordel
32

.   

 A terceira entrada, registada por Gonçalves Rodrigues, refere-se a uma tradução 

do Lazarillo por António José Viale, publicada em 1838: 

Número (ano) 4908 (1838) 

Autor Grandmaison y Bruno, G.F. 

Título Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes, 

escolhidas das antigas chronicas de Toledo 

por...trad. da língua fr. 

Tradutor António José Viale 

Outras informações Paris, J.P. Aillaud, 8º 

Fontes BNP Y
2
40149 ; DBP VIII-2784 

 

Confirmamos igualmente a existência desta tradução, pois tivemos acesso a três dos 

cinco exemplares consultáveis desta publicação. A nossa investigação permitiu localizar 

os seguintes exemplares: um na BNE, um na BNF, um na BNP e dois no RGPL
33

. A 

                                                 
30

 O exemplar da Biblioteca Municipal do Porto (P-1-27), o exemplar da BGUC (miscelânea 735, 

documento número 12488), exemplar da BNE (VE/1425/20).  

31
 Os exemplares da BNP (L. 4922 V. e L. 78114 P, L. 78115 P., L. 78116 P.) e o exemplar da Biblioteca 

da Ajuda (55-II- n.º 46/46ª/46b), disponibilizado on-line pelo projecto Caminhos do Romance  

da Universidade Federal de Santa Catarina (http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/ 

biblioteca/0082/index.htm). 

32
 Sobre esta tradução veja-se Maia 2008.  

33
As cotas estão disponíveis na coluna “Cotas” no anexo 1.  

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/biblioteca/0082/index.htm
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/biblioteca/0082/index.htm
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consulta dos exemplares disponíveis nas três primeiras bibliotecas permitiu-nos 

compreender que esta tradução não inclui o nome do tradutor. A identidade deste 

tradutor é nos dada por Innocencio Francisco da Silva no volume VIII do Diccionario 

Bibliographico Portuguez, publicado em 1867 (2001:VI,218-220). Deste modo, o nome 

do tradutor deveria estar acompanhado por parêntese recto
34

. 

A quarta das cinco entradas referentes a traduções portuguesas do Lazarillo 

refere-se a uma tradução publicada também em 1838, da autoria de José da Fonseca:  

Número (ano) 4916 (1838) 

Autor Lazarillo de Tormes 

Título Aventuras e astucias de Lazarosinho de Tormes 

escritas por elle mesmo 

Tradutor José da Fonseca 

Outras informações Paris, 2 vols., 12º cf.4908 

Fontes BNP Y
2
52849/50; VR 336 

 

Consideramos, mais uma vez, que se trata de uma entrada correctamente registada, visto 

termos tido acesso à reprodução, em micro-fichas, desta tradução na BNF. 

Adicionalmente, podemos confirmar que se trata de uma versão textualmente distinta da 

outra tradução publicada em 1838, acima mencionada. A consulta da reprodução do 

único exemplar consultável leva-nos a completar esta entrada com a informação de que 

esta tradução foi impressa em Paris por Beaulé et Jubin
35

.  

 A última entrada refere-se a uma tradução anónima publicada em Paris em 1851:  

                                                 
34

 A consulta dos três exemplares disponíveis nas três primeiras bibliotecas permitiu-nos ainda perceber 

outra imprecisão nesta entrada bibliográfica. Trata-se do facto de o título não incluir a palavra 

“escolhidas”, mas “extrahidas”: Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes, extrahidas das antigas 

chronicas de Toledo. 

35
 A consulta do exemplar deste texto de chegada permitiu-nos também notar duas imprecisões nesta 

entrada: em primeiro lugar, o nome de autor não é “Lazarillo de Tormes”, mas “Lazarinho de Tormes”; 

em segundo, o título é Aventuras e astucias de Lazarinho de Tormes e não Aventuras e astucias de 

Lazarozinho de Tormes. 
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Número (ano) 7143 (1851) 

Autor  

Título Lazarillo de Tormes 

Tradutor  

Outras informações Paris, Pillet aîné 

Fontes Catálogo Ticknor 

 

No que toca a esta última entrada, consideramos que se trata de uma entrada-fantasma, 

porque, por um lado, não encontrámos nenhum exemplar desta tradução e, por outro, 

não encontrámos qualquer menção a esta tradução nos catálogos livreiros ou periódicos 

coetâneos
36

.  

Em conclusão, a nossa investigação permitiu demonstrar que há apenas duas 

traduções portuguesas do Lazarillo publicadas em volume, as duas publicadas em Paris 

no ano de 1838, a tradução da autoria de António José Viale e a retradução de José da 

Fonseca. A Tradução em Portugal regista uma tradução de 1721, reeditada em 1786, 

que não incluímos nesta lista por ter sido publicada em folheto de cordel. Rodrigues 

regista erroneamente uma entrada de 1851. Resta apenas dizer que, para efeitos de 

clareza, iremos distinguir a data de impressão das duas traduções do Lazarillo 

publicadas em volume com as letras “a” e “b”. 1838a será a data agora utilizada para 

nos referirmos à tradução Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes de António 

José Viale e 1838b para Aventuras e astúcias de Lazarinho de Tormes de José da 

Fonseca. Esta distinção justifica-se pela data de depósito legal destas duas obras 

publicadas no mesmo ano. O depósito legal de Aventuras maravilhosas de Lazarilho de 

                                                 
36

 Parece-nos que a fonte indicada por Gonçalves Rodrigues tampouco menciona esta tradução. Uma vez 

que não dispomos de uma bibliografia completa das fontes utilizadas por Gonçalves Rodrigues, 

procurámos na BNP catálogos que pudessem corresponder à menção “Catálogo Ticknor”, presente nesta 

entrada. Parece-nos que “Catálogo Ticknor” pode corresponder ora ao Catalogue of the Spanish Library 

and the Portuguese Books Bequeathed by George Ticknor to the Boston Public Library (1879) ora ao 

catálogo The Cost Books of Ticknor and Fields and their Predecessors: 1832-1858 (1949). Consultados 

estes dois catálogos, não encontrámos qualquer informação referente à publicação em 1851 de uma 

tradução portuguesa de Lazarillo de Tormes. Adicionalmente, esta tradução não é registada nem em 

Laurenti (2000) nem em nenhum dos boletins de La Bibliographie de France. 
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Tormes foi registado no número 13 de Bibliographie de France, publicado a 31 de 

Março de 1838 (registo número 1648). O depósito legal de Aventuras e astúcias de 

Lazarilho de Tormes foi registado no número 20, publicado a 19 de Maio de 1838 

(registo número 2523), sendo, portanto, uma tradução publicada quase dois meses 

depois da primeira.  

  Passando agora para o segundo dos cinco textos de partida do nosso corpus, 

Gonçalves Rodrigues regista duas entradas referentes a traduções portuguesas do 

Guzmán. A primeira entrada é a seguinte: 

Número (ano) 1919 (1792) 

Autor Aleman 

Título Vida e acçoens celebres e graciosas de Gusmaõ de 

Alfarache atalaia da vida humana. Escrita em 

espanhol por Matheo Aleman e trad. em port.  

Tradutor  

Outras informações Porto, 1792-1793, Off. Antonio Alvarez Ribeiro, 

8º, 3 vols.  

Fontes L. 8649-51 P.  

 

É-nos possível comprovar a existência desta tradução, uma vez que tivemos acesso a 

dois exemplares deste texto de chegada: um na BNP e um na Biblioteca Central da 

Universidade Católica de Lovaina. O catálogo da BNE inclui uma entrada referente a 

um (terceiro) exemplar, que, ainda sem cota atribuída, não se encontra disponível para 

consulta. Relativamente a esta tradução, resta apenas indicar que, apesar de o peritexto 

não incluir nome de tradutor, conseguimos descobrir a sua identidade: trata-se de 

Vicente Carlos de Oliveira
37

. Na terceira subsecção deste capítulo, apresentaremos este 

tradutor.  

                                                 
37

 A análise dos exemplares consultáveis permitiu-nos perceber duas imprecisões na apresentação deste 

texto de chegada. Em primeiro lugar, suprimiu-se a pontuação presente no título desta tradução: Vida, e 
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 A segunda entrada registada por Gonçalves Rodrigues refere-se a uma 

retradução do Guzmán publicada em 1837: 

Número (ano) 4745 (1837) 

Autor ALEMAN, Mateo 

Título Historia de Gusmão de Alfarache 

Tradutor  

Outras informações Paris, Pillet Ainé, 2 vols 

Fontes  

 

Relativamente a esta entrada, julgamos que se refere a uma tradução portuguesa que foi 

publicada não em 1837, mas em 1848. Esta tradução tem um único exemplar 

consultável na BNF, que data de 1848, e o tipógrafo Pillet Aîné regista somente o 

depósito legal desta obra a 15 de Janeiro de 1848. A análise do volume da BNF permite-

nos, por um lado, assegurar que se trata de uma versão textualmente distinta da primeira 

tradução do Guzmán publicada em 1792-93. Por outro, levam-nos a corrigir uma 

pequena imprecisão: apesar de se tratar de um romance de Mateo Alemán, o volume 

não contém nome de autor
38

. 

 Com relação ao terceiro texto de partida do nosso corpus, Segunda parte del 

Lazarillo de Juan de Luna, Gonçalves Rodrigues não inclui nenhuma entrada. A nossa 

pesquisa identificou duas traduções portuguesas deste texto, mas nenhuma publicada 

autonomamente. Passamos a explicar: ao consultar a tradução, de António José Viale, e 

a retradução, de José da Fonseca, do Lazarillo para Português, constatámos que ambos 

os volumes continham em versão traduzida o texto de Segunda parte del Lazarillo. 

                                                                                                                                               
acçoens celebres, e graciosas de Gusmaõ de Alfarache: atalaya da vida humana. Em segundo, a grafia 

do nome de autor registado por Rodrigues não é coincidente com o presente no peritexto da tradução: 

“Escripta em Hespanhol por Matheus Alemaõ e traduzida em Portuguez”.  

38
 A análise do exemplar da BNF leva-nos, ainda por outro lado, a completar a entrada de Gonçalves 

Rodrigues da seguinte maneira: a tipografia é mencionada como Pillet Fils Ainé. 
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Assim, podemos afirmar que o terceiro romance picaresco do nosso corpus teve duas 

traduções portuguesas publicadas antes do século XX.  

 Quanto ao quarto texto de partida do nosso corpus, El Buscón de Quevedo, 

Rodrigues inclui uma só entrada:  

Número (ano) 7208 (1851) 

Autor QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco Gomez de 

Título Historia do Grão Tacanho (Don Pablo de 

Segovia) 

Tradutor  

Outras informações Paris 

Fontes Cat. Pillet 1851 

 

Relativamente a esta entrada, julgamos que se refere a uma tradução portuguesa 

existente, mas que foi publicada em 1849 e não em 1851. Esta tradução tem como único 

exemplar consultável a versão digitalizada da BNF. O peritexto deste volume tem a data 

de 1849. Igualmente o periódico Bibliographie de la France (27 janvier 1849:47, n.º 38) 

e a bibliografia de Laurenti (2000:I,559, n.º 4250) registam esta tradução como tendo 

sido publicada em 1849 e como tendo somente esta edição. Apesar de não termos 

conseguido localizar a fonte consultada por Gonçalves Rodrigues e mencionada como 

“Cat. Pillet 1851”, parece-nos lícito supor que se trata de um documento publicitário, 

i.e., um catálogo do livreiro Pillet do ano de 1851. É provável que se tenha considerado 

a data do catálogo publicitário como a data de publicação da tradução, uma vez que, de 

acordo com Isabel Lousada, este procedimento é frequente e fonte de parte dos erros em 

A Tradução em Portugal (Lousada 1999:41). A consulta do volume da BNF leva-nos a 

completar e corrigir a entrada de Gonçalves Rodrigues da seguinte forma: apesar de se 
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tratar de um romance de Francisco de Quevedo, o volume não contém nome de autor e 

esta tradução foi publicada por Pommeret et Moreau
39

.  

 Respeitante ao último texto de partida do nosso corpus, Estebanillo, Rodrigues 

regista seis entradas. Visto as três primeiras entradas terem o mesmo título, supusemos, 

desde o início, que estas se refeririam a uma mesma tradução, publicada, pela primeira 

vez, em 1804, com duas posteriores edições em 1823 e 1828: 

Número (ano) 2537 (1804) 

Autor [Le Sage] 

Título Aventuras de Estevão Gonçalves ou o rapaz de 

bom humor [Trad. do francez] 

Tradutor  

Outras informações 3 vols., 8º 

Fontes Cat. Henriques 

 

Número (ano) 3822 (1823) 

Autor Lesage 

Título Aventuras de Estevão Gonçalves, ou o rapaz de 

bom humor. 

Tradutor  

Outras informações 8ºpeqº, 3 vols.  

Fontes S&M 10-1287 

 

Número (ano) 4078 (1828) 

Autor Lesage 

Título Aventuras de Estevão Gonçalves, ou o rapaz de 

bom humor. 

Tradutor  

Outras informações Imp. Nacional, 8º, 3 vols.  

Fontes  

 

                                                 
39

 A consulta do volume da BNF leva-nos ainda a modificar a entrada de Rodrigues da seguinte maneira: 

a forma correcta do título é Historia jocosa do Gran’Tacanho e esta tradução foi publicada em dois 

volumes.  
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Destas três entradas, julgamos que a entrada de 1804 está correcta, tendo sido a data da 

primeira edição desta tradução, e que em 1823 houve uma segunda e última edição. 

Julgamos que a entrada de 1828 é uma entrada fantasma.  

Apesar de não ter sido possível localizar qualquer exemplar da edição de 1804 de 

Aventuras de Estevão Gonçalves e apesar de esta entrada estar ausente na bibliografia 

de Laurenti (2000), conseguimos encontrar quatro provas da sua existência. Em 

primeiro lugar, o segundo volume da obra de Balbi (1822) inclui um anexo 

bibliográfico intitulado “Tableau bibliographique des ouvrages publiés en Portugal, 

depuis 1800 jusqu‟en 1820”, no qual se inclui a edição de 1804 desta tradução (278). 

Em segundo, encontrámos romances coetâneos que mencionam esta edição, como, por 

exemplo, “Emilia ou os amantes desgraçados. Novella de Monsieur de B. Traduzida em 

vulgar pelo traductor de Selicourt e das Aventuras do rapaz de bom humor” (1804). Em 

terceiro lugar, no arquivo da Real Mesa Censória encontrámos o relatório referente ao 

pedido de impressão de Aventuras de Estevão Gonçalves: “Requerimento de Francisco 

de Paula Antunes para imprimir os Ms. intitulados == Aventuras de Estevão Gonçalves” 

(IANTT/RMC cx. 48). Tendo sido esta obra licenciada para impressão a 26 de Outubro 

de 1803, depois de os censores conferirem que a versão impressa estava conforme o 

manuscrito, julgamos que este livro poderá ter sido dado à estampa em 1804. Por 

último, a tradução é publicitada no periódico Gazeta de Lisboa a 7 de Setembro de 

1804: “Sahírão á luz: Aventuras de Estevão Gonsalves, ou o Rapaz de bom humor, por 

Mr. le Sage, Author de Gil Braz, e escritas no mesmo gosto, em 3 volumes, seu preço 

brochados 1080 reis”.  

 Foi igualmente confirmada a existência da reedição de 1823-24, pela existência 

de um exemplar consultável na BGUC e de um outro exemplar no RGPL. A análise do 
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exemplar da BGUC permitiu-nos corrigir duas imprecisões e uma omissão nesta 

entrada
40

. A primeira imprecisão é a data de publicação, uma vez que os três volumes 

não foram publicados em 1823, mas entre 1823 e 1824. A segunda imprecisão é o nome 

de autor que, ao invés de “Lesage”, é dado como “M. Le Sage”. Adicionámos ainda a 

informação de que foi publicada em Lisboa na tipografia J.F.M. de Campos.  

 Relativamente à edição de 1828, consideramos tratar-se de uma entrada- 

fantasma, porque não encontrámos nenhum exemplar desta edição, nem qualquer 

menção nos catálogos livreiros e periódicos coetâneos. Adicionalmente, há uma 

incongruência nesta entrada que nos assegura que não houve a consulta de nenhum 

exemplar por parte do investigador responsável por esta entrada. O nome da editora 

mencionado na linha “Outras informação” é “Imp. Nacional”, quando a presença desta 

indicação seria impossível num volume publicado em 1828, visto entre 1823 e 1833 ter 

sido renomeada para “Impressão Régia” (Farinha 1969:28). 

 As outras três entradas referentes ao Estebanillo em versão traduzida, por 

conterem o mesmo título e serem atribuídas ao mesmo tradutor e à mesma editora, serão 

analisadas também em conjunto, pressupondo-se constituírem edições distintas de uma 

mesma versão textual. As entradas facultadas por Gonçalves Rodrigues dizem respeito 

aos anos de 1830, 1836 e 1837: 

Número (ano) 4163 (1830) 

Autor Lesage 

Título Historia d’Estevinho Gonçalves, cognominado 

rapaz de bom humor...trad...por José da Fonseca 

Tradutor José da Fonseca 

Outras informações Paris, Pillet Aîné, 18º, 218 pp. 

Fontes Pillet 1837 

 

                                                 
40

 Queremos notar que as imprecisões relativas ao registo desta entrada são muito surpreendentes, uma 

vez que o volume presente na BGUC provém do espólio do próprio Gonçalves Rodrigues. 
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Número (ano) 4532 (1836) 

Autor Lesage 

Título Historia d’Estevinho Gonçalves, cognomizado 

[sic] o rapaz de bom humor, por Lesage author de 

Gil Braz. Tradução do francez por José R. Fonseca 

Tradutor José R. Fonseca 

Outras informações Paris, Pillet Aîné, in-12º, 2 vols. 

Fontes Trunc.6443P.  

 

Número (ano) 4763 (1837) 

Autor Lesage 

Título Historia d’Estevinho Gonçalves, cognominado o 

rapaz de bom humor, por Lesage author de Gil 

Braz. Tradução do francez por José da Fonseca 

Tradutor José da Fonseca 

Outras informações Paris, Pillet Aîné, in-12º, 2 vols. 

Fontes BNP Y
2
48781/2 

 

Destas três entradas, consideramos que as duas primeiras são entradas-fantasma e que 

apenas a terceira regista uma tradução portuguesa efectivamente publicada.   

Com relação à entrada referente ao ano de 1830, julgamos tratar-se de uma 

entrada-fantasma, uma vez que não encontrámos qualquer exemplar e o tipógrafo Pillet 

Aîné, responsável, segundo Rodrigues, da publicação desta tradução, regista o depósito 

legal somente em 1838 (28 Juillet 1838:358, n.º 3756), referindo-se, seguramente, à 

última entrada registada por Rodrigues.   

 No que toca à entrada relativa à edição de 1836, estamos seguras de que se trata 

de uma entrada fantasma. Requisitámos na BNP o exemplar mencionado por Rodrigues 

como fonte da entrada número 4532 e constatámos que a data de publicação presente no 

peritexto era 1837 e não 1836. Trata-se, então, de uma data erroneamente inserida que 

deu origem à falsa pressuposição da existência de uma edição.  
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 Confirmámos, assim, a existência da terceira entrada, concluindo que a 

retradução de José da Fonseca do Estebanillo foi pela primeira vez publicada em 1837 e 

teve uma única edição. Desta retradução, identificámos dois exemplares consultáveis, 

um na BNF e outro na BNP (apenas do primeiro volume). Há, contudo, um desencontro 

entre a data presente no peritexto (1837) e a data do depósito legal (1838). Não 

conseguindo explicar este desencontro, consideraremos o ano de 1837 como o ano de 

publicação desta tradução, uma vez que é a data mencionada no volume.  

 Em síntese, a nossa investigação conseguiu demonstrar a existência das 

seguintes traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis publicadas em 

volume antes do século XX: uma tradução do Lazarillo e de Segunda parte del 

Lazarillo publicada em 1838 de António José Viale e uma retradução destes textos 

publicada no mesmo ano por José da Fonseca; uma tradução do Guzmán de Vicente 

Carlos de Oliveira publicada em 1792-93 e uma retradução anónima, publicada em 

1848; uma tradução anónima de El Buscón publicada em 1849; uma tradução anónima 

do Estebanillo, publicada em 1804 com uma segunda edição em 1823-24, e uma 

retradução de José da Fonseca, publicada em 1837. Excluímos da nossa bibliografia 

quatro entradas fantasma: uma tradução de 1851 do Lazarillo, uma edição de 1828 de 

Aventuras de Estevão Gonçalves, duas edições, a primeira de 1830 e a segunda de 1836, 

de Historia d’Estevinho Gonçalves.  

Passando agora a considerar as traduções portuguesas dos romances picarescos 

espanhóis publicadas nos séculos XX e XXI, conseguimos elencar seis traduções do 

Lazarillo, quatro com um público-alvo adulto e duas com um público-alvo infanto-

juvenil.  
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 Em 1901, é publicada a tradução de Armando da Silva (1871-1910) pela 

Companhia Nacional Editora na colecção “Bibliotheca Horas Românticas”, reeditada 

em 1910. Em 1967, a Portugália publica a tradução de Armindo Rodrigues (1904-1993) 

na colecção “O Livro de Bolso”. Em 1971, a Verbo inclui na famosa colecção 

“Biblioteca Básica Verbo. Livros RTP” a tradução de Rafael Alberty (1919-1992); 

tradução reimpressa em 1993 pela Editora Vega na colecção “Contemporâneos de 

Sempre”. Em 1977, a Civilização publica a tradução de Arsénio Mota (1930-) na 

colecção “Clássicos Civilização. Clássicos Espanhóis”. Com um público-alvo infanto-

juvenil é publicada em 1985 a tradução de Joaquim Leite da adaptação por Carlos R. 

Soria do Lazarillo para banda-desenhada, constituindo esta tradução o número um da 

colecção “Maravilhas da Literatura”. Em 1990, a Asa publica a adaptação de José Jorge 

Letria na colecção “Teia e Trama”.  

 Do Guzmán, registamos uma tradução publicada em volume no século XXI
41

. 

Em 2008, uma tradução de António Pescada (1938-) é publicada pela Campo das Letras 

na colecção “Campo da Literatura”. O Guzmán foi um dos primeiros quatro romances 

europeus seleccionados para publicação em versão traduzida no âmbito do “Projecto da 

União Europeia para melhor conhecimento dos grandes clássicos europeus”.  

 Segunda parte del Lazarillo teve duas traduções portuguesas no século XX. A 

tradução do Lazarillo publicada em 1901, reeditada em 1910, de Armando da Silva, 

inclui também a tradução do romance de Juan de Luna. Igualmente, a tradução de 

                                                 
41

 Uma vez que contemplamos nesta bibliografia apenas as traduções portuguesas dos romances 

picarescos espanhóis publicadas em volume, não tomamos em consideração a publicação em 1942 de 

uma tradução portuguesa do primeiro capítulo de Guzmán de Alfarache intitulada “O Pai de Guzmán”. 

Esta tradução foi publicada em fascículo, pela oficina gráfica Minerva, na colecção “Antologia. 

Introdução aos Grandes Autores”, dirigida por Agostinho da Silva (1906-1994).  
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Arsénio Mota do Lazarillo, publicada em 1977, também inclui a continuação de Luna 

em versão traduzida.  

 No que toca a El Buscón, os Livros do Brasil publicam uma tradução do 

romance picaresco de Quevedo por João Palma-Ferreira, na colecção “Autores de 

Sempre”.  

 Por fim, o Estebanillo não teve nenhuma tradução portuguesa nos séculos XX e 

XXI, tendo sido pela última vez publicado em versão portuguesa em 1837.  

3.2. Cronologia dos textos de chegada 

 

Organizando os dados da bibliografia de traduções portuguesas dos romances picarescos 

espanhóis à luz do conceito de cronologia do Grupo de Göttingen, iremos averiguar, em 

primeiro lugar, quais as datas das primeiras traduções portuguesas dos romances 

picarescos espanhóis e, em seguida, traçar os momentos de maior densidade de 

traduções dos romances do nosso corpus no sistema literário português.  

Analisando as datas em que foram publicadas as primeiras traduções 

portuguesas dos romances picarescos espanhóis, compreendemos que estas obras 

tardaram até finais do século XVIII e inícios do século XIX para serem traduzidas para 

português e publicadas em volume. Esta constatação é para nós surpreendente se 

tomarmos em consideração que a publicação das primeiras traduções portuguesas foi 

bastante posterior à publicação das primeiras traduções dos romances picarescos 

espanhóis em outras línguas europeias. Contudo, parece replicar a cronologia da 
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importação via tradução de outras obras do Século de Ouro Espanhol, nomeadamente, o 

Quijote (Abreu 1992).  

Para que pudéssemos demonstrar o desencontro entre a cronologia da recepção 

via tradução dos romances picarescos espanhóis no sistema literário português e a 

cronologia da recepção via tradução destas obras nos demais sistemas literários 

europeus, criámos a Tabela 1, organizando as datas de publicação das primeiras 

traduções europeias dos romances picarescos por texto de partida (TP) e língua de 

chegada (LC). Na construção desta tabela utilizámos a bibliografia de Martino (1999) 

para o preenchimento da linha referente ao Lazarillo e a bibliografia de Laurenti (2000) 

para o preenchimento das restantes linhas e considerámos apenas as línguas de chegada 

contempladas em ambas fontes. Adicionámos uma coluna em que colocámos os anos 

que medeiam entre a data de publicação da primeira tradução europeia de cada romance 

e a data de publicação da primeira tradução portuguesa. Devemos informar que esta 

tabela regista a data das primeiras traduções em línguas europeias das duas partes do 

Guzmán, deixando de fora as traduções publicadas antes de 1604 (data da primeira 

edição da segunda parte do Guzmán).  

 

Tabela 1: Data das primeiras traduções em línguas europeias dos cinco romances picarescos espanhóis do nosso 
corpus. 
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A Tabela 1 mostra que o sistema literário português assume um comportamento distinto 

dos demais sistemas literários europeus na história da tradução dos romances picarescos 

espanhóis. Enquanto as primeiras traduções europeias dos diferentes textos de partida 

foram publicadas entre a segunda metade de XVI e primeira metade de XVIII (à 

excepção da primeira tradução para Alemão do Estebanillo publicada apenas em 1791), 

a publicação das primeiras traduções portuguesas dos romances do nosso corpus teve 

lugar somente entre o último decénio de XVIII e meados de XIX. A importação via 

tradução dos romances picarescos espanhóis pelo sistema literário português foi, assim, 

bastante tardia no contexto europeu.  

 Passando agora à análise da evolução da densidade das traduções portuguesas 

dos romances picarescos espanhóis, organizámos no Gráfico 1 todos dados recolhidos. 

Neste gráfico organizámos o número de edições dos romances picarescos espanhóis 

traduzidos para português entre 1550 e 2010 em intervalos de cinquenta anos e por 

diferentes textos de partida. Incluímos também o número total de edições dos romances 

picarescos espanhóis traduzidos em português entre 1550 e 2010 para cada intervalo de 

cinquenta anos. Devemos levar em conta que o Gráfico 1 não distingue entre diferentes 

traduções de um mesmo texto de partida, nem reedições de um mesmo texto de 

chegada. 
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Gráfico 1. Número de edições dos romances picarescos espanhóis traduzidos em Português entre 1550 e 2010, 
por cada cinquenta anos. 

 

 

Acreditamos que a disposição dos dados no Gráfico 1 permite, por um lado, o 

reconhecimento de dois picos de edição dos romances picarescos espanhóis em versão 

traduzida: tanto a primeira metade do século XIX como a segunda metade do século XX 

registam nove edições das obras picarescas em tradução portugeusa. Por outro, 

esclarece que o pico de densidade observado na segunda metade de XX se deve 

principalmente a um elevado número de edições das traduções portuguesas do Lazarillo 

(seis ao todo), não se registando nestes cinquenta anos qualquer edição do Estebanillo 

ou do Guzmán em versão portuguesa. Pelo contrário, na primeira metade de XIX, todos 

os romances do nosso corpus foram editados em tradução portuguesa, não havendo, 

assim, uma diferença acentuada entre o êxito editorial de um romance picaresco face 

aos demais.  

  Decidimos estudar a importação via tradução do romance picaresco espanhol no 

final do século XVIII e primeira metade do século XIX, porque, de acordo com os 

resultados da nossa pesquisa, terá sido unicamente neste escopo temporal que os cinco 

textos do nosso corpus foram traduzidos para Português. Adicionalmente, e, mais uma 

vez, de acordo com os resultados da nossa pesquisa, parece-nos que na Literatura 
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Portuguesa de finais de Setecentos e primeira metade de Oitocentos ter-se-á verificado 

um conjunto de fenómenos de recepção do género picaresco que, noutros sistemas 

literários europeus, formaram parte do processo de apropriação do género picaresco. 

Estes fenómenos consistem na publicação de pseudo-traduções, pseudo-originais e 

aproximações. No entanto, para que se compreenda a pertinência de alguns dos títulos 

que aqui exporemos, é-nos forçoso antever alguns dos resultados que serão expostos no 

próximo capítulo. Tal como tentaremos mais à frente demonstrar, o romance de Lesage 

Gil Blas circulava no sistema literário português de então como uma obra pertencente à 

série picaresca, constituindo uma das obras picarescas de maior sucesso, especialmente, 

até 1830. Por esta razão, consideraremos as pseudo-traduções, pseudo-originais e 

aproximações relativas a esta obra como parte do fenómeno de apropriação do género 

picaresco.  

 No que toca às pseudo-traduções, em 1824 são reeditados dois romances 

originais portugueses que haviam sido publicados em 1804, Vida e aventuras de Sancho 

Cravenna e Loja de Óculos Políticos. Estas duas obras são apresentadas da seguinte 

forma no periódico Gazeta de Lisboa: “Vida, e Aventuras de Sancho Cravenna, ou o 

Homem dos Sete Officios: novella traduzida de Mr. Le Sage, Author de Gil Braz, Diabo 

Côxo, Oculos Politicos e outras obras de bom gosto neste genero (16 de Janeiro de 

1824:58). Portanto, visto tratarem-se de dois textos não-traduzidos que são apresentados 

como traduções de textos de Lesage e escritos no “mesmo genero” de Gil Blas, 

consideramos que estamos perante duas pseudo-traduções.  

Relativamente aos pseudo-originais, o peritexto das duas últimas traduções do 

nosso corpus (1848 e 1849, veja-se anexo 6) é bastante lacunar: não contém nome de 

autor, nome de tradutor, indicação que se trata de uma tradução, nem informação sobre 



147 

a língua de partida. Não há nenhum neologismo ou palavra francesa ou espanhola na 

página de título: o nome Guzmán de Alfarache é traduzido para português Gusmão 

d‟Alfarache e na versão traduzida do Buscón – Historia Jocosa do Gran’Tacanho - não 

se inclui o nome próprio do personagem – Don Pablos – o que muito provavelmente 

alertaria o leitor para uma possível origem espanhola. Logo, tratando-se de dois textos 

traduzidos que não são apresentados como traduções, consideramos que esses dois 

textos de chegada do nosso corpus constituem dois pseudo-originais.  

Com relação às aproximações, julgamos ter encontrado dois textos portugueses, 

cada um oferecendo uma versão nacional do protagonista de um romance da série 

picaresca. O primeiro oferece uma versão nacional de Gil Blas, como se pode 

depreender da leitura do título: O Gaiato do Terreiro do Paço, ou o Gil Braz Portuguez 

(anónimo 1845) (Bonnardel 1846:89). O segundo consiste num romance inacabado de 

Alexandre Herculano que oferece uma versão nacional de Lazarillo de Tormes: O 

galego: vida, ditos e feitos de Lázaro Tomé (1845) de Alexandre Herculano
42

.  

Em conclusão, a nossa análise da cronologia da importação via tradução dos 

romances picarescos espanhóis pelo sistema literário português permitiu compreender 

que estas obras foram pela primeira vez publicadas em tradução portuguesa e em 

volume nos finais do século XVIII e princípios do século XIX. Compreendemos 

também que as primeiras traduções portuguesas dos romances do nosso corpus foram 

publicadas bastante mais tarde do que as primeiras traduções dos romances picarescos 

em Alemão, Francês, Italiano, Inglês e Neerlandês. A análise da cronologia mostrou 

ainda a existência de dois momentos de maior densidade de edição dos romances 

picarescos espanhóis em tradução portuguesa: a primeira metade do século XIX e a 

                                                 
42

 Para uma primeira análise paratextual e textual deste romance como aproximação portuguesa de 

Lazarillo de Tormes, veja-se Maia 2010b.  
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segunda metade do século XX. Decidimos focar a nossa investigação no período 

histórico entre 1792 e 1849, uma vez que neste período se observaram os demais 

fenómenos de recepção que, segundo os estudos sobre o género picaresco na Europa, 

conformam o comportamento paradigmático da apropriação do género picaresco como 

modelo textual. As sete traduções publicadas entre estas datas constituirão a partir de 

agora o nosso corpus de textos de chegada.  

3.3. O mapa de transferência (1554-1849)  

 

Na esteira de Pym (1998), iremos dedicar esta secção à descrição do mapa de 

transferência dos romances picarescos espanhóis para o sistema literário português. Esta 

secção será dividida em duas subsecções, cada uma dedicada a um dos dois movimentos 

que, de acordo com aquele autor, devem ser representados num mapa de transferência: 

“object transfers, which basically move texts, and subject transfers, which basically 

move translators and text seekers” (Pym 1998:97). Na primeira subsecção, dedicada ao 

estudo das transferências de produtos, iremos organizar os dados que conseguimos 

coligir sobre a importação e circulação dos romances do nosso corpus no sistema 

literário português em versão não-traduzida, em tradução francesa e ainda em tradução 

portuguesa. Também nesta subsecção, exporemos as informações que coligimos sobre 

os impressores e mercadores de livros responsáveis pela impressão e comercialização 

dos romances picarescos espanhóis no sistema literário português. A razão pela qual 

decidimos incluir informações sobre estes agentes na subsecção dedicada à transferência 

de produtos prende-se com o facto de acreditarmos que a nacionalidade e a localização 

destes impressores e mercadores de livros terão feito parte de um movimento de 

interferência directa de agentes e produtos de literaturas mais fortes no sistema literário 
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português. Na segunda subsecção, dedicada à transferência de agentes, centrar-nos-

emos exclusivamente na apresentação biobibliografia dos tradutores portugueses dos 

romances picarescos espanhóis.  

3.3.1. Transferência de produtos  

 

Analisando os dados recolhidos sobre a importação e circulação dos romances 

picarescos no sistema literário português, cedo nos pareceu evidente que estávamos 

perante um estudo de caso que não só fornecia novas provas da posição periférica do 

sistema literário português e da situação de dependência da Literatura Portuguesa desde 

a segunda metade de XVI e primeira metade de XIX, como também nos elucidava sobre 

diferentes fenómenos através dos quais a dominação das literaturas mais fortes se 

processava. Os resultados da nossa investigação levam-nos a delimitar duas fases na 

história da transferência destes produtos literários para o sistema literário português. A 

primeira situa-se na primeira metade de XVII e caracteriza-se pelo domínio do sistema 

literário espanhol sobre o sistema português. A segunda inicia-se a meados de XVIII e 

caracteriza-se pelo domínio do sistema literário francês. Desde meados de XVIII até 

1849, parece-nos que o sistema literário francês se foi assumindo como cada vez mais 

dominante.  

 A primeira fase deste mapa de transferência coincide com o momento da 

constituição do género picaresco espanhol, momento em que o sistema literário 

português não só seguiu de maneira bastante próxima o sistema literário espanhol, como 

assumiu um papel activo na publicação da série picaresca. Se aceitamos, como Lázaro 
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Carreter
43

, que o género picaresco se constitui no momento da publicação do Guzmán 

(1599-1604), então, julgamos lícito considerar que o sistema literário português esteve 

envolvido no momento da constituição deste género literário, uma vez que a primeira 

edição original da Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache teve lugar em 

Lisboa e nela estiveram envolvidos agentes do sistema literário português. Como prova 

da participação destes agentes, a licença da Santa Inquisição e o privilégio real que 

constavam do paratexto da primeira edição original da segunda parte do Guzmán 

(Alemán [1604] 2003:13-15) estão redigidos em Português
44

.  

 Por outro lado, à medida que a série picaresca era publicada pela primeira vez, 

seguiam-se edições dos romances picarescos espanhóis em versão não-traduzida, 

publicadas em Lisboa e Coimbra. Lazarillo, cujas edições mais antigas conhecidas 

datam de 1554 (Alcalá de Henares, Antuérpia, Burgos, Medina del Campo), teve um 

renovado sucesso aquando da publicação do Guzmán, momento em que teve duas 

edições em Lisboa, uma em 1626 e outra em 1660
45

. A primeira parte do Guzmán, 

tendo sido publicada em 1599, teve três edições em Lisboa, duas em 1600 e uma em 

1603, e uma em Coimbra em 1600. A segunda parte do Guzmán, pela primeira vez 

publicada em Lisboa em 1604, teve uma reedição em Lisboa em 1605
46

. El Buscón, 
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 “[L]a novela picaresca surge como género literario, no con el Lazarillo, no con el Guzmán, sino cuando 

éste incorpora deliberadamente rasgos visibles del primero (…)” (1978:204-205). 

44
 Ocupar-nos-emos deste assunto com maior detença no capítulo 5.  

45
 (1626) La vida de Lazarillo de Tormes; y de sus fortunas y adversidades. Lisboa: Antonio Alvarez; 

(1660) Lazarillo de Tormes. Historia Entretenida. En que se cuenta sus dichos y subtilezas. Con licencia. 

Lisboa: Domingo Carnero. 

46
 Alemán, M. (1600) Primera parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache. Lisboa: Iorge 

Rodrigues. A custa de Sebastiaõ Carualho; Alemán, M. (1600) Primera parte de la vida del pícaro 

Guzmán de Alfarache. Lisboa; Alemán, M. (1600). Primera parte de Gvsman de Alfarache. Coimbra: na 

officina de Antonio de Mariz. Per Genro, y Herdeyro Diogo Gomez Loureyro; Alemán, M. (1603). 

Primera parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache. Lisboa; Alemán, M. (1605) Segunda parte de 

la vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida umana. Por Mateo Alemán su verdadero autor. 

Lisboa: Pedro Crasbeek. 
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publicado pela primeira vez em 1626, teve uma edição em Lisboa em 1632
47

. 

Estebanillo, publicado em 1646, nunca foi publicado em versão não-traduzida em 

Portugal.  

 Deste modo, a primeira fase da transferência dos romances picarescos espanhóis 

caracteriza-se por uma proximidade entre os sistemas literários português e espanhol, 

concretizada tanto pelo papel assumido pelo sistema literário português na constituição 

do género picaresco como pela frequente e rápida importação dos romances do nosso 

corpus em versão não-traduzida. Na nossa opinião, estes dois fenómenos são 

indissociáveis do domínio do sistema político e cultural espanhol, e da língua 

espanhola, sobre o sistema e língua portugueses. A primeira edição da segunda parte do 

Guzmán, assim como a quase totalidade das edições portuguesas dos romances 

picarescos espanhóis (salvo a edição de 1660 do Lazarillo), tiveram lugar nos sessenta 

anos do domínio filipino (1580-1640). Para além do domínio político, o sistema cultural 

português era dominado pelo sistema cultural espanhol, visível em fenómenos vários, 

desde a presença de tipógrafos espanhóis em Portugal (Vásquez 1986:50) até ao sucesso 

das companhias espanholas de comedias. No que toca ao domínio linguístico, Pilar 

Vásquez Cuesta considera que o território português se encontrava no século XVI e 

primeira metade de XVIII numa situação de diglossia, ou seja, que no sistema cultural 

português o Espanhol era a variante linguística de prestígio, enquanto a língua 

portuguesa era relegada para a utilização oral e informal (50). Nesta primeira fase da 

transferência dos romances picarescos espanhóis para o sistema literário português, o 

conflito diglóssico é visível tanto pela co-presença do Português e do Espanhol na 

primeira edição da segunda parte do Guzmán, como pelo facto de os romances 

                                                 
47

 Quevedo y Villegas, F. (1632). Historia de la vida del Bvscon, llamado Don Pablos, exemplo de 

Vagamundos, y espejo de Tacaños. Por don Francisco de Queuedo Villegas, Cauallero del Orden de 

Santiago, y señor de Iuan Abad. Con Licencia. Lisboa: Mathias Rodriguez. 
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picarescos não serem traduzidos para Português, mas editados em versão não-traduzida, 

perpetuando-se, assim, a utilização literária da língua espanhola nos produtos literários 

que circulavam no sistema literário português. Não sendo possível provar que a 

publicação de obras espanholas de grande êxito, como os romances picarescos, em 

centros urbanos portugueses formava parte de uma estratégia da administração filipina 

que visava a unificação linguística da península, como foi já sugerido (Trullemans 

1968:21), o domínio do Espanhol sobre a língua portuguesa é de todas as maneiras claro 

se tomarmos em consideração que os romances picarescos espanhóis tiveram oito 

edições em Lisboa e uma em Coimbra, as duas cidades que constituem os dois centros 

da norma do Português europeu padrão (Cunha/Cintra 2000:10).  

 A esta primeira fase ter-se-á seguido, segundo os dados que coligimos, um 

interregno na transferência dos romances picarescos espanhóis para o sistema literário 

português. Tendo averiguado a inexistência quer de traduções portuguesas dos 

romances do nosso corpus publicadas em volume quer de edições portuguesas destes 

romances em versão não-traduzida, investigámos em catálogos livreiros de Setecentos e 

Oitocentos provas da comercialização dos romances do nosso corpus. Tendo consultado 

um total de 63 catálogos, o total de catálogos publicados na segunda metade de XVIII 

até 1862, contando com suplementos, disponíveis para consulta na BNP, encontrámos 

menções aos romances picarescos em versão não-traduzida em apenas quatro: três 

catálogos do mercador de livros lisboeta João Baptista Reycend e um de José Pedro 

Rey. No que toca aos catálogos de Reycend, tendo sido publicados em 1780, publicitam 

somente edições muito antigas de dois romances picarescos: uma edição do século XVI 

e uma edição do início de XVII do Lazarillo e cinco edições da primeira metade de XVI 
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do Guzmán
48

. Rey publicita a única edição moderna de um romance picaresco espanhol 

em versão não traduzida comercializada em Lisboa que encontrámos, uma edição de 

1775 do Guzmán (Rey 1788:44). Assim, o parco número de menções encontradas 

relativas aos romances picarescos espanhóis em versão não-traduzida (presentes em 

apenas quatro dos 63 catálogos consultados) revela um considerável desinteresse pela 

transferência dos romances picarescos espanhóis em versão não-traduzida para o 

sistema literário português. Por sua vez, as datas da maior parte das edições 

comercializadas em Lisboa indicam que a importação dos romances picarescos 

espanhóis em versão não-traduzida terá sido interrompida no final da primeira metade 

de XVII e que, adicionalmente, terá havido um desinteresse, por parte dos compradores 

portugueses, pela aquisição destes produtos literários, levando à manutenção de edições 

antigas no stock das lojas lisboetas.  

 Passando à segunda fase da transferência dos romances picarescos espanhóis 

para o sistema literário português, que teve lugar no final de XVIII e primeira metade de 

XIX, esta é marcada por um crescente domínio do sistema literário francês sobre o 

sistema literário português. Analisaremos este progressivo domínio francês através de 

seis fenómenos por nós verificados, sendo os dois primeiros ainda anteriores à 

publicação das traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis e os 

posteriores decorrentes do nosso trabalho e reflexão sobre as traduções do nosso corpus. 

Devemos esclarecer que, apesar do domínio francês sobre o sistema literário português 
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 Catalogo de alguns livros, que tem chegado de novo a JOÃO BAPTISTA REYCEND E COMPANHIA, 

Mercadores de Livros de fronte do Calhariz em Lisboa (1780) inclui “Aleman (Matheo) Vida del Picaro 

Guzman de Alfarache, en 4. Lisboa 1600; Idem en 4 Burgos 1619; Idem en 4 Madrid 1641” (42). 

Catalogo dos livros portuguezes, e alguns latinos, francezes, hespanhoes e italianos que João Baptista 

Reycend e Companhia (1780) inclui “Aleman (Matheo) Vida del Picaro Guzman de Alfarache en 12 2 

vol; (...) Vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas, y adversidades en 8 Milan 1587”. Catalogo de 

los libros españoles que se venden en la libraria de Juan Bautista Reycend y Compañia en Lisboa (17--) 

inclui “Aleman Matheo Vida del Picaro Gusman de Alfarache, en 12. 2 vol. Barcelona 1600. Idem in 12 2 

vol. Milan 1615. Aleman Matheo Vida del Picaro Gusman de Alfarache, en 8. 2 vol. En uno Milan 1603 

(…)” (1) and  “Vida de Lazarillo de Tormes, en 12: Mil. 1615” (30). 
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de XIX e XX se tratar de um facto histórico estudado e conhecido, esta análise traz dois 

noves contributos. Em primeiro lugar, lança luz a um conjunto de fenómenos, relativos 

principalmente ao mercado livreiro, que formam parte da concretização deste domínio. 

Em segundo, esta análise demonstrará a forma como o domínio francês determinou a 

importação dos romances picarescos espanhóis para o sistema literário português.  

 O primeiro fenómeno que, segundo a nossa análise, se liga ao domínio do 

sistema francês consiste numa tendência que percebemos ao estudar cronologicamente o 

conjunto de 63 catálogos livreiros (1774-1862). Nestes catálogos, à medida que nos 

aproximamos do século XIX, vemos que os romances picarescos espanhóis em versão 

não-traduzida são progressivamente substituídos pelas traduções francesas dos 

romances picarescos espanhóis. Depois de 1774, encontramos uma só menção ao 

Guzmán em versão não-traduzida. Porém, encontramos menções a dez traduções 

francesas de romances picarescos espanhóis: três traduções francesas do Lazarillo (Rey 

1788:49; Borel 1822:4; Borel 1830:5), cinco traduções francesas de Guzmán de 

Alfarache (Borel/Martin 1774:36; Rey 1788:50; Borel 1830:41; Machado 1842:16; 

Machado s.d.:14) e duas traduções francesas do Estebanillo (Rey 1788:44; Rey 

1784:65). Isto significa que, em primeiro lugar, neste estudo de caso, o Francês se 

assume como lingua franca nas relações entre os sistemas literários português e 

espanhol; em segundo lugar, há um aumento na capital portuguesa da oferta de textos 

em língua francesa; em terceiro lugar, o facto de as menções às traduções francesas dos 

romances picarescos espanhóis precederem as menções às traduções portuguesas dos 

romances picarescos nestes catálogos, mas se manterem na primeira metade de XIX 

vem sublinhar a posição dominada da língua portuguesa, uma vez que a tradução em 
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língua portuguesa dos romances picarescos espanhóis parece não ter inviabilizado a 

circulação coetânea de traduções francesas.  

 O segundo fenómeno consiste na presença em Portugal de um conjunto de 

livreiros franceses que assumiu o papel preponderante na transferência dos romances 

picarescos espanhóis em versão não-traduzida e em tradução francesa. Se atentarmos 

aos apelidos dos mercadores de livros lisboetas acima citados, facilmente constatamos 

que não se tratam de apelidos portugueses, mas franceses: Borel, Martin, Rey, Reycend. 

Estes agentes fazem parte de um movimento migratório mais alargado, começado no 

século XVII, de um conjunto de livreiros que vieram de Briançon, comuna francesa dos 

Hautes-Alpes, e estabeleceram as suas livrarias em Coimbra e Lisboa (Guedes 1998). 

Fernando Guedes (1987), mediante a análise dos catálogos de outros livreiros franceses, 

Orcel, Rolland e Bertrand, conclui que estes foram responsáveis por uma maior 

presença de livros em língua francesa em Portugal. Uma vez que o mercado português 

do século XVIII ficou monopolizado por livreiros franceses, Gomes considera que estes 

agentes foram os principais responsáveis por uma “francização” da cultura portuguesa 

(Gomes 1997:25). Portanto, em Lisboa e em Coimbra, os dois centros de prestígio do 

Português padrão, a transferência de produtos literários, como os romances picarescos, 

era monopolizada por agentes franceses que, segundo Guedes e Gomes, preferiam 

sempre o comércio de textos (traduzidos ou não-traduzidos) em língua francesa. Este 

monopólio francês do comércio livreiro português terá levado a uma maior presença de 

textos em língua francesa em Lisboa e Coimbra. 

 O terceiro fenómeno que prova o domínio do sistema literário francês diz 

respeito às traduções portuguesas dos romances do nosso corpus e consiste na 

frequência de traduções indirectas mediadas por traduções francesas. Dos sete textos de 
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chegada em Português publicados entre 1792 e 1849, somente dois são traduções 

directas enquanto cinco são traduções indirectas. Os dados que vamos agora expor são o 

resultado de um conjunto de tarefas que empreendemos para identificar os textos de 

partida utilizados pelos tradutores portugueses dos romances picarescos espanhóis. Para 

a identificação dos textos de partida, começámos por procurar nos catálogos de Martino 

(1999) e Laurenti (2000) os títulos das edições dos romances picarescos espanhóis, em 

versão traduzida e não-traduzida, que mais se assemelhavam aos títulos das traduções 

portuguesas. Seleccionados os títulos, consultámos os exemplares das traduções a que 

os títulos se referiam, fazendo um cotejo do peritexto, do índice da obra e da primeira 

frase nos textos de partida e de chegada (anexo 3). 

 Estes procedimentos permitiram-nos concluir que, no nosso corpus de textos de 

chegada, apenas dois são traduções directas. O primeiro é Vida, e acçoens, celebres e 

graciosas, de Gusmaõ de Alfarache (1792-93), que foi directamente traduzido do 

Espanhol, muito provavelmente a partir de uma das sete edições publicadas entre 1681 e 

1787, as únicas que incluem os dois primeiros substantivos que se encontram no título 

da tradução portuguesas: Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache. O segundo é 

Historia jocosa do Gran’Tacanho (1849), traduzido directamente do Espanhol, muito 

provavelmente a partir do primeiro volume intitulado Historia y vida del Gran Tacaño 

da colectânea de quatro volumes Obras Jocosas de Don Francisco de Villegas, 

caballero del habito de Santiago y secretario de S.M., pela primeira vez publicada em 

1821 pela Librería Ramos e reeditada em Paris em 1824.    

 Os restantes cinco textos de chegada são traduções indirectas mediadas por 

traduções francesas. A tradução e a retradução do Estebanillo, Aventuras de Estevão 

Gonçalves, ou o rapaz de bom humor (1804; 1823-24) e Historia d’Estevinho 
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Gonçalves, cogmominado rapaz de bom humor (1837), têm o mesmo texto de partida: 

Histoire d’Estevanille Gonzalez, surnommé le garçon de bonne humeur (1741), 

tradução de Alain-René Lesage, mencionado no peritexto das traduções portuguesas 

como autor. Um cotejo dos índices e da primeira frase do texto de partida espanhol, 

tradução francesa e tradução portuguesa, prova facilmente que as duas traduções 

portuguesas são mediadas pela tradução de Lesage (anexo 3). A tradução de António 

José Viale, intitulada Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes, extrahidas das 

antigas chronicas de Toledo (1838a), teve como texto de partida a tradução francesa 

intitulada Aventures Merveilleuses de Lazarille de Tormès, tirées des vieilles chroniques 

de Tolède, tradução assinada por G.F. Grandmaison y Bruno, nome que figura no 

peritexto da tradução portuguesa como autor. Esta tradução francesa foi pela primeira 

vez publicada em 1832, em Bourges, e em 1833 é reeditada em Paris, pela Librairie de 

l‟Education, apresentando-se como “une nouvelle édition, dédiée à la jeunessse. Ornée 

d‟une jolie gravure”. Um cotejo da capa da edição de 1833 e da tradução de Viale 

permite-nos afirmar que foi esta a edição utilizada pelo tradutor português. A tradução 

de José da Fonseca, intitulada Aventuras e astúcias de Lazarinho de Tormes, escritas 

por elle-mesmo (1838b), tem como texto de partida a tradução francesa intitulada 

Aventures et espiègleries de Lazarille de Tormès, écrites par lui-même, publicada com 

este título pela primeira vez em 1765, tendo conhecido oito edições
49

 anteriores à 

tradução portuguesa. Esta versão remonta à tradução de Abade Jean-Antoine de Charnes 

(1641-1728), reescrita pelo livreiro belga George de Backer à luz de uma outra tradução 

francesa da autoria de P.B.P. Diamo (Martino 1999:60-62). Visto que as oito edições de 

Aventures et espiègleries diferem substancialmente na sua apresentação peritextual, 

                                                 
49

 O catálogo de Laurenti só regista sete edições neste intervalo. Porém, encontrámos (e analisámos) a 

seguinte edição que está ausente do catálogo: (1787). Aventures et espiègleries de Lazarille de Tormes, 

écrites par lui-même. Nouvelle édition. Paris: Chez Cailleau.  
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parece-nos que José da Fonseca terá utilizado a “nouvelle édition” de 1816 publicada 

em Paris por Saintin, uma vez que esta edição contém doze ilustrações, seis em cada 

volume, à semelhança da tradução portuguesa. Porém, não podemos afirmar com 

certeza, uma vez que o único exemplar consultável desta tradução portuguesa não 

contém as doze estampas que promete no peritexto do volume
50

. Por fim, Historia de 

Gusmão d’Alfarache (1848) tem como texto de partida a tradução francesa de Alain-

René Lesage Histoire de Guzmán d’Alfarache, nouvellement traduite et purgée des 

moralités superflues, publicada pela primeira vez em 1732, como se pode averiguar 

mediante análise comparativa dos índices dos capítulos do texto de partida, da tradução 

francesa e da tradução portuguesa. Resumindo, há uma prevalência no nosso corpus de 

traduções indirectas mediadas por traduções francesas, o que demonstra, por um lado, o 

papel mediador de lingua franca que a língua francesa assumia nas relações culturais 

entre dois sistemas literários periféricos e duas línguas tão próximas como o Português e 

o Espanhol. Por outro lado, consiste numa nova prova de que o sistema literário 

português teria um contacto quase exclusivo com textos em língua francesa e traduções 

de textos franceses.  

 O quarto fenómeno que demonstra um crescente domínio do sistema literário 

francês sobre o português entre 1792 e 1849 consiste no facto de apenas as duas 

primeiras traduções do nosso corpus terem sido publicadas por impressores portugueses 

e em Portugal, enquanto as posteriores cinco traduções (publicadas a partir de 1837) 

foram publicadas por livreiros-tipógrafos parisienses e em Paris. A primeira tradução 

portuguesa do Guzmán (1792-93) foi publicada pelo impressor e mercador de livros do 

                                                 
50

 O único exemplar consultável que conseguimos localizar encontra-se na BNF e está em suporte de 

micro-fichas. Tentamos por várias vezes obter autorização para a consulta do volume, mas, devido ao 

mau estado da publicação, foi-nos sempre negado. Contudo, os funcionários da BNF levaram a cabo uma 

análise página a página do volume e informaram-nos de que não continha qualquer ilustração.  
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Porto António Álvares Ribeiro. Devemos esclarecer que a cidade do Porto, no século 

XVIII, não registava uma presença tão marcada de livreiros franceses como Lisboa e 

Coimbra, nem tampouco apresentava um movimento comercial do livro tão organizado 

e florescente. Destaca-se como única oficina de grande produção a de António Álvares 

Ribeiro, tendo publicado 164 obras entre 1772 e 1812 numa cidade em que nenhum 

impressor, pelos dados que estão disponíveis, havia alcançado as três dezenas de 

publicações (Meireles 1981:13)
51

. 

 A segunda e última tradução do nosso corpus a ser publicada em Portugal e por 

impressores de livros portugueses foi Aventuras de Estevão Gonçalves, ou o rapaz de 

bom humor (1804, 1823-24). Da primeira edição (1804), à falta de exemplares 

consultáveis, apenas sabemos que foi Francisco de Paula Antunes, quem, apresentando-

se como editor, adquiriu licença para a primeira impressão deste texto de chegada 

(IANTT/RMC, caixa 48). Porém, não encontrámos qualquer informação sobre este 

editor nas fontes secundárias consultadas. A segunda edição (1823-24) foi impressa na 

oficina de João Francisco Monteiro de Campos
52

 (J. F. M. De Campos). Mediante um 

levantamento das publicações periódicas e não-periódicas impressas na oficina de J. F. 

M. De Campos, parece-nos que este impressor lisboeta exerceu o seu ofício entre 1815 e 

1826. Destaca-se, na sua produção, a impressão de grande parte das publicações 

periódicas satíricas de José Daniel Rodrigues da Costa (Rafael/Santos 2001: I, n.º177,  

550, 836, 839, 1098, 2675) e as recorrentes reedições nos anos vinte do século XIX de 

                                                 
51

 Mantendo a par da sua oficina de impressão na Rua de São Miguel uma loja de livros na Rua das 

Flores, o segredo deste sucesso sem igual parece ligar-se ao facto de se tratar de um negócio familiar 

(Meireles 1981:10); António Álvares de Ribeiro era filho do impressor portuense António Álvares 

Ribeiro Guimarães e pai do futuro impressor Joaquim Torcato Álvares Ribeiro (Curto 2007:62).  

52
 Desconhecemos se J. F. M. de Campos é um ascendente de Manuel António Monteiro de Campos, 

impressor em meados de XIX, sediado no Beco dos Almocreves, Lisboa (Curto 2007:145). 
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obras publicadas nos finais de XVIII e primeiros anos de XIX (entre as quais, a tradução 

do Estebanillo).  

 Contrariamente às duas primeiras traduções do nosso corpus, as restantes cinco 

traduções foram publicadas em Paris e por impressores franceses. Este facto faz parte de 

um fenómeno mais alargado de profícua edição em língua portuguesa em França na 

primeira metade de XIX. Vítor Ramos (1972) elencou 536 títulos em língua portuguesa 

(periódicos, folhetos, volumes, obras traduzidas e não-traduzidas) publicados em França 

entre 1800 e 1850, a quase totalidade em Paris. As tipografias ou impressores 

responsáveis pela publicação das cinco traduções a que nos referimos, não tendo 

trabalhado nunca exclusivamente na edição em língua portuguesa, publicaram um 

número considerável de obras nesta língua durante intervalos de tempo inferiores a duas 

décadas. A tipografia Pillet (Fils) Aîné publicou Historia d’Estevinho Gonçalves (1837) 

e Historia de Gusmão d’Alfarache (1848), tendo impresso um total de 48 títulos em 

língua portuguesa entre 1830 e 1848. A tipografia de Casimir publicou Aventuras 

Maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a), tendo impresso um total de 25 títulos 

em Português entre 1830 e 1839. A oficina de impressão de Beaulé et Jubin publicou 

Aventuras e astucias de Lazarinho de Tormes, tendo impresso um total de 12 títulos em 

língua portuguesa entre 1836 e 1839; por fim, os impressores Pommeret et Moreau 

publicaram Historia Jocosa do Gran’Tacanho (1849), tendo publicado um total de nove 

títulos em Português entre 1848 e 1850. Contudo, o impressor Pommeret, associado a 

Guénot até 1848, havia já impresso quarenta títulos em língua portuguesa entre 1840 e 

1848.  

 O facto de a publicação das traduções portuguesas dos romances picarescos 

espanhóis ter sido primeiramente levada a cabo por impressores portugueses sediados 
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em Portugal para depois passar para as mãos de impressores franceses sediados em 

Paris é um fenómeno mais que contribuiu para um crescente domínio do sistema 

literário francês sobre português, na medida em que a partir de 1837 se agudiza o 

monopólio de agentes franceses no mercado livreiro português. Aos mercadores de 

livros franceses sediados em Coimbra e Lisboa juntaram-se os impressores franceses 

sediados em Paris que publicaram cinco dos sete textos de chegada do nosso corpus. 

Para além disso, a publicação destas cinco traduções do nosso corpus é levada a cabo 

por agentes que desconhecem a língua portuguesa, o que terá tido um efeito nefasto. Tal 

como veremos na próxima subsecção, estes agentes franceses serão responsáveis por 

uma falta de correcção da língua portuguesa nos textos em língua portuguesa 

(traduzidos e não-traduzidos) publicados em Paris no século XIX. 

Antes de expor o quinto fenómeno que, do nosso ponto de vista, se liga ao 

domínio do sistema literário francês, é-nos necessário esclarecer que havia um mercado 

activo de livros em língua portuguesa na Paris da primeira metade de XIX. Para isso, 

analisaremos o exemplo de dois agentes directamente ligados à edição e comércio dos 

romances do nosso corpus: Pillet Aîné e J.P.-Aillaud. Para além de impressor, Pillet 

Aîné tinha disponível na loja na Rua de Grands-Augustins um acervo de livros em 

língua portuguesa, que publicita num “Catálogo de Livros Portuguezes” inserto no final 

de duas traduções do nosso corpus (1837, 1848). Nesta loja, Pillet Aîné comercializava 

Historia d’Estevinho Gonçalves (1837), Aventuras e astúcias de Lazarinho de Tormes 

(1838b) e Historia de Gusmão d’Alfarache (1848). Como complemento publicitário, as 

obras em língua portuguesa publicadas em Paris, entre elas as traduções do nosso 

corpus, eram divulgadas também no periódico Bibliographie de la France ou journal 

générale de l’imprimerie, na secção intitulada “Livres Portugais”. No que toca a J. P. 
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Aillaud, apesar de a tradução Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a) 

ter sido impressa na Tipografia de Casimir, o grande responsável por esta publicação foi 

o mercador de livros J. P. Aillaud. João Pedro Aillaud é um livreiro francês nascido e 

educado em Portugal. É o filho mais novo de João Pedro Aillaud (pai), um livreiro 

francês que imigrara para Portugal, estabelecendo uma loja, primeiro, em Lisboa, no 

largo do Calhariz e, depois, em Coimbra, na Rua do Fangas, por volta de 1772 

(Loureiro 1954:49; Curto 2007:120). Após a morte de J. P. Aillaud (pai), a loja de 

Coimbra é consumida pelo fogo, havendo notícia de J. P. Aillaud (filho) exercendo o 

ofício de livreiro em Paris a partir de 1819
53

. Julgamos que João Pedro Aillaud assumia 

em Paris funções similares às dos modernos editores, sendo um mercador de livros que 

encomenda a tradução portuguesa de dado texto de partida, encomenda a impressão do 

texto de chegada e comercializa os exemplares impressos. Helena Funk Fonseca chegou 

a uma conclusão semelhante relativamente ao mercador de livros J. P. Aillaud (pai). 

Trabalhando os documentos burocráticos que levaram à publicação da primeira tradução 

portuguesa de Gulliver’s Travels (1726), Fonseca compreendeu que o mercador de 

livros J. P. Aillaud (pai) levara a cabo quase todo o processo: “J. P. Aillaud was 

seemingly more than a book merchant; as his signature is found on various Torre do 

Tombo documents pertaining to the actual bureaucratic process of publishing the first 

editions of the translation” (2005:12). Sendo J. P. Aillaud (filho) o mais profícuo agente 

em língua portuguesa em Paris, foi o editor de 72 obras em língua portuguesa em Paris 

entre 1823 e 1850 e comercializava textos traduzidos e não-traduzidos em língua 

portuguesa na sua “Livraria Portugueza” em Paris.  

                                                 
53

 Data da publicação em Paris, por J. P. Aillaud de Œuvres de Jean Racine. 
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 Esclarecido este ponto, podemos passar à análise do quinto fenómeno, que 

consiste no facto de a comercialização dos romances picarescos traduzidos para 

Português ter sido levada a cabo, num primeiro momento, por livreiros portugueses e 

franceses sediados em Portugal e, progressivamente, a sua comercialização ter passado 

para as mãos de livreiros franceses sediados em Paris. A obra Vida, e acçoens, celebres 

e graciosas de Gusmaõ de Alfarache (1792-93) começou por ser comercializada, de 

acordo com o periódico Gazeta de Lisboa, por um conjunto de mercadores de livros 

portugueses: “em Lisboa, na loja do Livreiro da Academia na rua Augusta, e no Porto 

na Officina de Antonio Alvares Ribeiro na rua de S. Miguel; e na rua das Flores” (3 de 

Novembro de 1792). No início do século XIX, esta tradução (1792-93) passa a ser 

vendida pelos franceses Borel & Borel (1804:22; 1830:63) e alugada no gabinete de 

leitura do francês Pedro Bonnardel (1815:1). A primeira edição de Aventuras de 

Estevão Gonçalves (1804) foi comercializada em Lisboa por livreiros portugueses: “na 

loja da Gazeta; na de Luiz José de Carvalho, aos Paulistas; e na de José Antonio da 

Silva, á Praça da Figueira: em Alcantara, na loja onde se vende a Gazeta; em Belém, na 

de José Tiburcio Martins” (15 de Março de 1804). Já a segunda edição (1823-24) 

começou por ser vendida em Lisboa, por um mercador de livros francês, e, em Coimbra, 

por um mercador de livros cuja identidade desconhecemos: “em Lisboa na loja de 

Orcel, defronte dos Martyres n-º 20 e em Coimbra na rua das Fangas, n.º 14” (Sexta-

feira, 18 de Junho de 1824:675). Na década de 30 e 40, esta edição (1823-24) foi 

comercializada em Lisboa apenas por agentes franceses: vendida por Borel & Borel e 

oferecida para aluguer no gabinete de leitura do francês Pedro Bonnardel (1845:24).  

 Passando para as traduções publicadas em Paris, enquanto as duas primeiras 

traduções (1837;1838a) foram comercializadas tanto por agentes franceses sediados em 
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Paris como por agentes franceses sediados em Portugal e ainda por agentes portugueses 

sediados em Portugal, as três traduções subsequentes (1838b, 1848, 1849) foram apenas 

comercializadas por agentes franceses sediados em Paris. Historia d’Estevinho 

Gonçalves (1837) podia ser adquirida em Paris na loja de Pillet Aîné e na loja do 

livreiro Hector Bossange (1841:146, n.º 5515; 1845:778, n.º 19145), mas também em 

Lisboa no armazém do português Manuel José Machado (1842:22; s.d.:18). De maneira 

semelhante, Aventuras Maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a) podia ser 

adquirido tanto em Paris, na Livraria Portugueza de J.P. Aillaud e na loja de Hector 

Bossange (1845:783, n.º 19051), como em Lisboa, no armazém do português Manuel 

José Machado (1842:18), na loja dos franceses Borel & Borel (s.d.:2) e no gabinete de 

leitura do francês Bonnardel (1840:62). Pelo contrário, Aventuras e astúcias de 

Lazarinho de Tormes podia somente ser adquirida em Paris nas lojas de Pillet Aîné e 

Hector Bossange (1845:784, n.º 19042). Historia de Gusmão d’Alfarache (1848) era 

comercializada somente em Paris por Pillet Aîné. Relativamente a Historia jocosa do 

Gran’Tacanho (1849), desconhecemos em que loja estava disponível em Paris, mas 

sabemos que esta tradução não era comercializada em Portugal, uma vez que não 

encontrámos nenhuma menção a este texto de chegada nos catálogos consultados.  

 Portanto, acabámos de expor mais um fenómeno que prova a crescente 

interferência directa de agentes franceses no sistema literário português, monopolizando 

a transferência dos romances picarescos espanhóis para o sistema literário português. 

Depois de verificar que no final do século XVIII a transferência dos romances 

picarescos em versão não-traduzida e em tradução francesa era levada a cabo por 

agentes franceses e que a impressão de cinco dos sete textos do nosso corpus ter sido, 

também, levada a cabo por agentes franceses, compreendemos, agora, que também a 
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comercialização das traduções do nosso corpus passou das mãos de agentes portugueses 

para agentes franceses. Num primeiro momento, verifica-se uma crescente presença de 

livreiros franceses estabelecidos em Lisboa e Coimbra na venda e aluguer dos romances 

do nosso corpus; em seguida há um conjunto de livreiros franceses sediados em Paris 

que comercializam estes romances lado-a-lado com os livreiros franceses sediados em 

Lisboa e Coimbra; por fim, são apenas os livreiros franceses sediados em Paris que 

comercializam as últimas três traduções do nosso corpus (1838b, 1848, 1849). 

 O sexto e último fenómeno que, na nossa opinião, prova um crescente domínio 

do sistema literário francês sobre o sistema literário português consiste no facto de as 

primeiras traduções do nosso corpus, publicadas em Portugal (1792-93, 1804 e 1823-

24), terem circulado entre os leitores de língua portuguesa em Portugal e no Brasil, as 

primeiras traduções publicadas em Paris (1837, 1838a) terem circulado entre os leitores 

de língua portuguesa em Portugal, no Brasil e em França e, por fim, as três últimas 

traduções do nosso corpus (1838b, 1848, 1849) terem circulado somente entre os 

leitores de língua portuguesa sitos em França.  

Começando pelas traduções do nosso corpus publicadas em Portugal, sabemos, 

pelo periódico Gazeta de Lisboa, que Vida e acçoens célebres e graciosas de Gusmaõ 

d’Alfarache (1792-93), para além de ser vendido em duas lojas no Porto, em duas em 

Lisboa e estar disponível para aluguer num gabinete de leitura em Lisboa, foi também 

pedido para importação para Pernambuco por Domingos Joaquim Dantas (Verri 

2006:202). Relativamente à primeira edição de Aventuras de Estevão Gonçalves (1804), 

esta era vendida em cinco lojas de Lisboa. No que toca à segunda edição desta tradução 

(1823-24), sabemos que, para além de ser vendida numa loja em Coimbra, em duas 

lojas de Lisboa e de estar disponível para aluguer num gabinete de leitura em Lisboa, 
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estava igualmente disponível no RGPL, colecção de livros partilhada pelos imigrantes 

portugueses do Rio de Janeiro. Sabemos ainda que Aventuras de Estevão Gonçalves 

(1823-24) formava parte da colecção da antiga Bibliotheca Nacional e Pública do Rio 

de Janeiro, tendo sido treze vezes solicitada para leitura em 1836 e quatro em 1838 

(Rocha 2008:3-4). 

 Em relação às duas primeiras traduções do nosso corpus publicadas em Paris 

(1837, 1838a), podemos dizer que terão circulado entre outros leitores de língua 

portuguesa que não os sediados em Paris. De Historia d’Estevinho Gonçalves apenas 

sabemos que era vendida numa loja de Lisboa, pelo que consideraremos que circulou 

por leitores portugueses residentes em Lisboa. De Aventuras maravilhosas de Lazarilho 

de Tormes (1838a) sabemos que era vendida em duas livrarias em Lisboa e que estava 

também disponível para aluguer na mesma cidade. Sabemos igualmente que estava 

disponível para leitura e aluguer no Rio de Janeiro, aos leitores portugueses do RGPL
54

. 

No que toca às três últimas traduções do nosso corpus (1838b; 1848; 1849), 

publicadas em Paris, não conseguimos encontrar qualquer prova de que circulassem em 

Portugal ou no Brasil. Perante tal escassez de dados, procurámos provas conclusivas de 

                                                 

54
 Desta tradução (1838a) possuímos inclusivamente uma prova de que terá sido lida por um leitor luso-

falante entre Fevereiro e Junho de 1840. Mediante a consulta do exemplar de Aventuras maravilhosas de 

Lazarilho de Tormes, sito na BNE, pudemos averiguar que este volume possuía várias anotações. Ao 

longo do romance picaresco traduzido, um leitor anota, em Português, 54 datas começando no dia 18 de 

Fevereiro de 1840 (Grandmaison 1838:6) e terminando a 6 de Junho de 1840 (219): “18 Fev.” 

(Grandmaison 1838:6); “19 F\” (9); “21 Fev.” (12); “22 Fev.” (15); “26 Feb” (21); “27 Feb” (24); “28 F = 

1840” (26); “29 F.” (29); “6 M
ço

” (32); “7b M
ço

” (34); “9 M
ço

” (38); “10 M
ço

” (41); “13 M
ço

” (45); “14 

M
ço

” (48); “16 M” (51); “17 M
ço

” (53); “18 M
ço

” (55); “20 M
ço

” (58); “21 M
ço

” (60); “24 M
ço

” (67); “30 

M
ço

” (80); “31 M
ço

” (85); “1 Abril” (90); “2 Abril” (92); “3 Ab” (94); “8 Ab” (103); “10 Ab” (105); “13 

Ab” (113); “14 Abril” (116); “22 Abril” (123); “23 Abril” (125); “24 Abril” (128); “25 Abril” (131); “27 

Abril” (133); “28 Abril” (137); “29 Abril” (140); “30 Abrl” (145); “4 Maio” (151); “8 Maio” (160);” 9 

M
o
” (163); “11 M

o
” (166); “12 Maio” (169); “15 Maio” (175); “22 Maio” (191); “23 Maio” (195); “25 

M.” (197); “26 M
o
” (200); “27 M” (204); “29 M” (208); “Junho” (210); “2 Junho” (212); “3 Junho” 

(213); “5 Junho” (215); “6 Junho” (219).  Estas datas parecem indicar os dias entre os quais decorreu a 

leitura desta obra por um leitor que anota em Português. 
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que estas três traduções não circularam entre leitores de língua portuguesa sediados em 

Portugal. Para fazer face a tal objectivo, constituímos um corpus dos catálogos de 

bibliotecas particulares publicados depois de 1838 e antes de 1900, disponíveis para 

consulta na BNP. Na leitura destes 100 catálogos, não encontrámos nenhuma menção a 

qualquer das três últimas traduções do nosso corpus. Deste modo, a nossa investigação 

permitiu somente demonstrar que estas traduções terão sido acessíveis a leitores de 

língua portuguesa sediados em Paris.  

 O sexto e último fenómeno apontado indica que a circulação dos romances 

picarescos espanhóis foi-se tornando mais modesta à medida que nos aproximamos do 

final do nosso escopo temporal, destinando-se as últimas três traduções do nosso corpus 

(1838a, 1848, 1849) apenas a leitores de língua portuguesa residentes em Paris. Estas 

três últimas traduções portuguesas constituem um fenómeno tradutório completamente 

centralizado em Paris: os textos de partida eram editados em Paris, os tradutores eram 

residentes em Paris (como veremos na próxima subsecção), as tipografias localizavam-

se em Paris, as traduções eram comercializadas em Paris, os potenciais leitores de 

língua portuguesa que estas traduções possam ter vindo a ter encontravam-se em Paris. 

Por outras palavras, entre 1838 e 1849, uma parte do sistema literário português era 

constituída por tradutores e leitores de língua portuguesa sediados em Paris; também 

nesta parte do sistema literário português, as transferências de produtos eram dominadas 

por agentes franceses. Adicionalmente, a língua portuguesa desta parte do sistema 

literário português encontrava-se numa situação de profunda dominação, sendo 

cultivada por um conjunto de tradutores e autores que se encontravam na capital 

francesa.  
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 Delineado o mapa de transferência dos romances picarescos espanhóis para o 

sistema literário português, concluímos, em primeiro lugar que a recepção portuguesa 

da literatura picaresca teve o seu início na primeira metade de XVII, período em que os 

romances picarescos espanhóis circularam no sistema literário português em versão não-

traduzida.  

Em segundo lugar, concluímos que o começo da recepção portuguesa dos 

romances picarescos espanhóis teve lugar num momento de centralidade do sistema 

literário espanhol e domínio da língua espanhola sobre o sistema literário e língua 

portugueses. Para a centralidade do sistema literário espanhol contribuíram o domínio 

político filipino e a interferência directa de livreiros e grupos de actores espanhóis em 

Portugal. Interdependentemente, para o domínio da língua espanhola sobre a 

portuguesa, que levou a uma situação de diglossia no sistema literário português, 

contribuiu um conjunto de fenómenos como a forte edição de textos em língua 

espanhola em Coimbra e em Lisboa, os dois centros de prestígio do Português europeu. 

Entre estes textos, encontravam-se os romances picarescos espanhóis em versão não-

traduzida.  

 Concluímos, em terceiro lugar, que, depois de um interregno de um século 

(segunda metade de XVII e primeira metade de XVIII) na transferência de romances 

picarescos espanhóis para o sistema literário português, a partir da segunda metade do 

século XVIII, a importação dos romances do nosso corpus foi retomada em tradução 

francesa e portuguesa. Concluímos, em quarto lugar, que este segundo momento se 

caracteriza por um crescente domínio do sistema literário francês sobre o português. 

Para este crescente domínio concorreu um conjunto de fenómenos como o aumento da 

intervenção de agentes franceses como mediadores da transferência de produtos 
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literários para o sistema literário português. Concretamente, verificámos que os 

romances picarescos espanhóis em tradução francesa e portuguesa eram 

comercializados por mercadores de livros franceses estabelecidos em Lisboa e Coimbra; 

que as traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis começaram por ser 

publicadas por impressores portugueses e em Portugal, para passarem a ser publicados 

por impressores franceses e em Paris; que as traduções do nosso corpus circularam 

primeiramente em Coimbra, Lisboa, Porto, Pernambuco e Rio de Janeiro, tendo passado 

a circular em Lisboa, Paris e Rio de Janeiro para, finalmente, circularem exclusivamente 

em Paris. Interdependentemente, para o crescente domínio da língua francesa sobre a 

portuguesa concorreu um conjunto de fenómenos como a forte circulação de textos em 

língua francesa nos dois centros de prestígio da língua portuguesa, a utilização de textos 

de partida franceses para a tradução de textos literários de outras línguas e a 

centralização dos produtores e receptores dos textos traduzidos na cidade francesa. Tal 

como vimos, traduções francesas dos romances picarescos espanhóis circulavam em 

Lisboa e em Coimbra a partir da segunda metade de Oitocentos; apesar de o Português e 

o Espanhol serem línguas bastante próximas, cinco das sete traduções do nosso corpus 

são traduções indirectas, mediadas por traduções francesas; cinco das sete traduções do 

nosso corpus são produzidas por tradutores e publicadas por impressores estabelecidos 

em Paris, isto é, em ambiente francófono; e, por fim, parte dos leitores de 1837 e 1838a 

e a totalidade dos leitores de 1838b, 1848 e 1849 encontram-se na capital (da língua) 

francesa.  

3.3.1. Transferência de tradutores 
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Começaremos esta subsecção com a apresentação sumária dos tradutores, responsáveis 

pelos textos de chegada do nosso corpus, que a nossa investigação pôde identificar. Isto 

significa que apresentaremos os tradutores das cinco primeiras traduções do nosso 

corpus, uma vez que não foi possível identificar os tradutores das versões datadas de 

1848 e 1849. Em seguida, delinearemos o movimento de transferência corporizado por 

dois dos quatro tradutores apresentados, relacionando-o com o contexto político e 

ideológico do início do século XIX. Por fim, com base na bibliografia das obras, 

traduzidas e não-traduzidas (obra própria), destes tradutores, por nós construída e 

disponibilizada no anexo 4, e com base também em declarações paratextuais contidas 

nestas obras, argumentaremos que três dos quatro tradutores aqui apresentados revelam 

um empenho na luta contra o crescente domínio do sistema literário francês que acima 

analisámos.  

 Apesar de Vida, e acçoens celebres, e graciosas de Gusmaõ de Alfarache (1792-

93) ter sido publicada sem nome de tradutor, conseguimos descobrir que esta tradução é 

da autoria de Vicente Carlos de Oliveira. A fonte desta informação consiste no anúncio, 

publicado na Gazeta de Lisboa, ao primeiro tomo deste texto de chegada: “Vida e 

Acções célebres, e graciosas de Gusmão d’Alfaraxe, Atalaia da vida humana; traduzido 

por Vicente Carlos de Oliveira, I tom.” (Sábado, 3 de Novembro de 1792, ênfases no 

original). Não existem muitas informações disponíveis sobre Vicente Carlos de 

Oliveira, somente que deverá ter vivido em Lisboa na segunda metade de XVIII, que era 

“Cavaleiro da Ordem de Christo” e que teve o cargo de “Compositor do theatro da rua 

dos Condes” (Innocencio 2001:VII,422). A sua obra não-traduzida é constituída 

maioritariamente por composições panegíricas e a sua obra traduzida por obras de 

Edward Young (1683-1765).  
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 Quanto ao segundo texto de chegada do nosso corpus, Aventuras de Estevão 

Gonçalves ou o rapaz de bom humor (1804;1823-24), mesmo desconhecendo a 

identidade do tradutor, conseguimos reconstruir parcialmente a lista das suas obras 

traduzidas. Tal tarefa é possível, porque um conjunto de quatro obras traduzidas 

publicadas entre 1804 e 1820 são assinadas pela fórmula “traduzidas pelo traductor das 

Aventuras do rapaz de bom humor”. Invocando a terminologia de Genette relativa aos 

diferentes tipos de anonimato, recuperamos a utilização de uma fórmula análoga, a 

saber, a fórmula “pelo autor de”. Este tipo de anonimato é definido da seguinte maneira: 

La formule “par l‟auteur de…” (…) constitue elle-même une modalité fort 

retorse de la déclaration d‟identité: précisément, entre deux anonymats, qui met 

explicitement au service d‟un livre le succès d‟un précédent, et qui surtout 

s‟arrange pour constituer une entité auctoriale sans recours à aucun nom, 

authentique ou fictif (Genette 1987:48-49). 

  

Tal como a fórmula “pelo autor de” permite a construção de uma identidade autoral, 

também a utilização da fórmula “pelo traductor das Aventuras do rapaz de bom humor” 

nos permite compreender que se trata de um(a) tradutor(a) nascido(a) no século XVIII e 

que viveu durante a primeira metade de XIX em Lisboa e que traduziu, como tantos 

então, maioritariamente “novellas” francesas
55

. 

 O terceiro e quinto textos de chegada do nosso corpus, Historia d’Estevinho 

Gonçalves (1837) e Aventuras e astúcias de Lazarinho de Tormes (1838b), foram 

traduzidos por José da Fonseca (1787-1866). Sobre José da Fonseca sabemos que, tendo 

estudado desenho e pintura em Portugal, se muda para Paris em 1817. O facto de 

                                                 
55

 Ainda sobre o tradutor de Aventuras de Estevão Gonçalves, resta dizer que consultámos os anúncios 

publicados na Gazeta de Lisboa às quatro obras por ele traduzidas bem como os pedidos de impressão de 

três destas quatro obras na colecção da RMC e que nem numa fonte nem na outra estava contido o nome 

do tradutor.  
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dedicar, em 1829, o seu poema A Pintura ao “muito alto e muito poderoso D. Miguel I”, 

faz-nos suspeitar que seria partidário do absolutismo. Em Paris, trabalhava como 

professor de língua portuguesa e francesa, como jornalista, como lexicólogo e como 

tradutor. Enquanto tradutor, publicou maioritariamente traduções de romances de 

aventuras, bem como adaptações destes romances para leitores mais jovens. Da sua obra 

não-traduzida, destacam-se, pelo seu elevado número, dicionários monolingues, 

dicionários bilingues e guias de conversação em várias línguas europeias. Destaca-se 

também, pela sua importância na História da Literatura Portuguesa, a organização dos 

seis volumes do Parnaso Lusitano (1826-27) precedidos pelo ensaio de Almeida 

Garrett, “Bosquejo da história da poesia e língua portuguesa”. Antes de falecer em 

Dezembro de 1866, D. Pedro V atribuíra-lhe uma pensão, devido à precária situação em 

que vivia (Innocencio 2001:VI,332). 

 Por fim, o tradutor anónimo do quarto texto de chegada, Aventuras maravilhosas 

de Lazarilho de Tormes (1838a), é, tal como nos informa Innocencio (2001:VI,218), 

António José Viale. António José Viale foi uma figura eminente no século XIX 

português, combinando na sua biografia cinco carreiras. A primeira é a de conselheiro 

real, aparecendo muitas vezes citado nas fontes coetâneas como “Conselheiro Viale”. A 

segunda de conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa. A terceira de poeta, tendo 

publicado com doze anos a sua primeira composição poética e tendo-se relacionado com 

os escritores mais importantes do seu tempo, como Alexandre Herculano, Mendes Leal 

e Latino Coelho, enquanto membro da Real Academia das Ciências de Lisboa. A quarta 

carreira foi a de professor, tendo sido mestre de Grego de D. Pedro V, mestre de 

Humanidades de D. Luís I e, por fim, professor de literatura grega e latina no Curso 

Superior de Letras. Por fim, acumulava ainda a carreira de tradutor, tendo traduzido, 
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enquanto classicista, os clássicos gregos e, enquanto descendente de genoveses, obras 

italianas. Verteu ainda para Latim alguns excertos de Os Lusíadas (Rosado Fernandes 

1965; Oliveira 1970; Innocencio 2001).  

 Neste mapa de transferência, para além da identificação dos tradutores dos 

romances picarescos, devemos incluir um movimento corporizado por dois destes 

quatro tradutores. Tanto José da Fonseca como António José Viale estiveram emigrados 

em Paris. O primeiro mudou-se para Paris em 1817, aos trinta anos de idade, e aí 

faleceu aos setenta e oito, em 1866. Tal como já dissemos, cremos que era partidário do 

miguelismo, mas desconhecemos se terá sido essa a razão da sua ida para Paris. Já 

António José Viale viveu em Paris durante sensivelmente dez anos por motivos 

políticos. Seguidor de D. Miguel, foi oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

durante a monarquia absolutista e demitido em 1833. Depois da Guerra Civil (1834-

1835), mudou-se para Paris onde foi tradutor e deu aulas de Grego, Latim, retórica e 

lógica, voltou para Lisboa em Agosto de 1843 (Castilho 1934:20-22).  

 A mudança destes dois tradutores para Paris deve ser compreendida como parte 

de um conjunto de movimentos migratórios para a capital francesa de intelectuais 

portugueses partidários do absolutismo. Contudo, ao contrário da experiência de exílio 

dos intelectuais liberais que mereceram a atenção de estudiosos comoVitorino Nemésio 

(1945), Ofélia Paiva Monteiro (1971), Maria de Lurdes Lima Santos (1985), entre 

outros, pouca atenção se prestou à emigração dos partidários do absolutismo por volta 

de 1834. Apesar de não dispormos de dados sobre o número de intelectuais que terão 

emigrado neste quarto momento, intuímos que se trataria de um número considerável, a 

partir de duas fontes. A primeira consiste nas memórias de António José Viale, escritas 

por João Castilho em 1889. Estas memórias referem alguns episódios da vida de Viale 
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em Paris, que reflectem a existência de uma comunidade de intelectuais portugueses 

emigrados na capital francesa. Eis um destes episódios: 

Na emigração, escola dura, período de provação para alguns, na emigração 

absolutista que principiou em 1834, curtiu Viale grandes amarguras. (...) É 

nesse período que deve colocar-se a sua estada como professor no Colegio 

Fontenay-aux-Roses, a umas duas léguas de Paris, casa de educação regida 

pelo nosso bom frei José da Sacra-Família, agostiniano, emigrado depois da 

vandálica abolição das ordens religiosas. (...) Foi aí, entre amenos vergeis 

entresachados de quintas e chalets, que Sacra-Família (o padre José da Silva 

Tavares) estabeleceu em 1838 o seu Colégio Português, que durou alguns anos, 

e para onde de preferência eram mandados meninos portugueses que os pais 

desejavam mandar educar lá fóra (Castilho 1934:20-21).  

 

Desta citação queremos destacar, em primeiro lugar, que Castilho começa por falar de 

um fenómeno de “emigração absolutista”, o que nos leva a supor que se trataria de um 

número considerável de emigrados portugueses que se mudaram para Paris em 1834. 

Em segundo lugar, em 1838, é inaugurado um colégio português em Paris, o que mostra 

que se encontravam em Paris, por um lado, os recursos humanos necessários à criação 

de um corpo docente para um um colégio lusófono e, por outro, discentes lusófonos. A 

segunda fonte que nos faz intuir que um número considerável de intelectuais 

portugueses emigraram em 1834 consiste num aumento acentuado do número de obras 

em língua portuguesa publicadas em Paris nos anos de 1836 e 1837, ultrapassando os 

quarenta títulos
56

.  

 Em suma, tentámos demonstrar, por um lado, que o movimento dos tradutores 

dos romances picarescos espanhóis para Paris deve ser compreendido no âmbito de uma 

vaga migratória de intelectuais portugueses para Paris. Por outro, que como 

                                                 
56

 Este é um aumento bastante acentuado, se considerarmos que nos anos anteriores não se atingira as três 

dezenas de títulos. Os números de obras em língua portuguesa publicadas, por ano, desde o segundo 

período absolutista  são os seguintes: 14 em 1828; 20 em 1829; 28 em 1830; 23 em 1831; 28 em 1832; 7 

em 1833; 14 em 1834; 6 em 1835; 41 em 1836; 46 em 1837 (Ramos 1972:69-113). 
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consequência desta vaga migratória, existia uma comunidade portuguesa em Paris na 

primeira metade de XIX. Essa comunidade publicava periódicos, obras traduzidas e 

não-traduzidas, podia adquirir livros de língua portuguesa em três lojas de Paris (Pillet 

Aîné, J.P. Aillaud, Hector Bossange), e dispunha de uma instituição de ensino própria. 

O conhecimento desta realidade é importante para o nosso trabalho, porque nos permite 

compreender parte do fenómeno tradutório dos romances picarescos espanhóis para 

Português, que teve lugar exclusivamente em Paris. Relembramos que as três últimas 

traduções do nosso corpus (1838b, 1848 e 1849) foram publicadas e vendidas 

exclusivamente em Paris; agora compreendemos que o público-alvo destas traduções 

consistiria muito provavelmente nos leitores desta comunidade portuguesa residente em 

Paris.  

 O último ponto que queremos abordar nesta subsecção diz respeito a uma 

conclusão que retirámos da análise das obras, traduzidas e não-traduzidas, publicadas 

por três dos quatro tradutores que conseguimos identificar; conclusão essa que se liga ao 

crescente domínio do sistema literário francês sobre o português entre finais de XVIII e 

primeira metade de XIX. Parece-nos que a bibliografia das obras publicadas por Vicente 

Carlos de Oliveira, José da Fonseca e António José Viale mostram, em diferentes graus 

e de maneira mais ou menos explícita, um empenho na batalha contra o domínio 

cultural e linguístico francês.  

 Julgamos que a obra traduzida de Vicente Carlos de Oliveira constitui uma 

contribuição do tradutor na batalha contra o domínio francês, porque, ao traduzir as 

obras de Edward Young, disponibilizou em português um autor que formou parte da 

nova anglomania dos escritores e intelectuais portugueses do final de XVIII e início de 

XIX. Machado (1986) analisa como tendência caracterizadora do neoclassicismo e pré-
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romantismo portugueses, a interdependência entre a veemente francofobia, por parte dos 

escritores portugueses, e a crescente anglomania. Explica o autor: 

C‟est surtout au début du XXI
e
 siècle qu‟une attitude anti-française, une 

certaine francophobie générale se développe, attitude due naturellement aux 

invasions napoléoniennes, mais aussi à une réception très partielle des 

écrivains français liés à l‟encyclopédisme qui, comme Rousseau, représentaient 

la rupture avec le néoclassicisme. Cette francophobie générale est 

accompagnée d‟une image idéale de l‟Angleterre qui n‟a d‟ailleurs rien de 

préromantique et qui vient de la fin du XVIII
e
 siècle (Machado 1986:44). 

 

Machado analisa esta aliança entre francofobia e anglomania no Portugal de finais de 

XVIII e princípios de XIX através, por um lado, de artigos de periódicos que 

ridicularizavam a literatura francesa e, por outro, do paratexto das traduções de obras 

inglesas, em que se fazia a apologia da literatura inglesa. 

 Para além da tradução de obras da Literatura Inglesa, no paratexto de Vida, e 

acçoens celebres e graciosas, de Gusmaõ de Alfarache (1792-93), parece-nos que 

Vicente Carlos de Oliveira assume uma posição contra as traduções francesas dos 

romances picarescos espanhóis que, como vimos, circulavam então no sistema literário 

português, e contra as traduções indirectas mediadas por traduções francesas. Sendo esta 

tradução do Guzmán uma tradução directa, o tradutor sente a necessidade de o declarar 

e de o reivindicar na primeira frase do “Prologo”, o mesmo que dizer, a primeira frase 

do volume. O volume abre com a seguinte frase de Oliveira: “Eu me propuz verter em 

Portuguez a Vida, e Acçoens celebres, e graciosas de Gusmaõ de Alfarache, que 

compoz em Hespanhol Matheus Alemaõ, por ser esta edicçaõ a mais correcta e 

verdadeira” (1792:I). Esta declaração do tradutor só pode ser compreendida à luz das 

nossas conclusões sobre a transferência dos romances picarescos espanhóis na segunda 
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metade de XVIII e início de XIX, a saber, que os textos de partida espanhóis foram 

progressivamente substituídos pelas suas traduções francesas e que foram 

maioritariamente traduzidos para Português a partir das versões francesas. Vicente 

Carlos de Oliveira apresenta o seu texto de chegada como uma reacção à predominância 

de traduções francesas de textos provenientes de outras literaturas que não a francesa e a 

prática constante de traduções indirectas mediadas por traduções francesas.  

 Por sua vez, José da Fonseca explicita nos paratextos das suas obras não-

traduzidas, o seu empenho na luta contra o domínio do Francês sobre o Português, 

provado e concretizado nas suas obras dedicadas à língua portuguesa e aos clássicos 

portugueses; ao mesmo tempo, explicita também a impossibilidade de completar as 

iniciativas a que se propõe no âmbito da defesa da língua portuguesa. Nos paratextos 

das suas obras, Fonseca começa por lamentar o “stado actual de decadencia em que 

jazem em Portugal as Bellas-lettras” (1826-27:447). Tal estado de decadência é 

consequente da introdução de um conjunto de galicismos na língua portuguesa que 

entraram por via de numerosas traduções de textos franceses (1837:332). Para retirar a 

língua portuguesa de tal estado de decadência, Fonseca menciona duas tarefas: fixar 

uma ortografia e estudar os clássicos portugueses. Mas no plano de Fonseca estas duas 

tarefas são indissociáveis, tal como se depreende da seguinte citação: 

So lendo, e meditando as producções de nossos sábios auctores, é que, o 

mesmo leitor, poderá conhecer cabalmente a indole a força e riqueza do seu 

idioma; e não em versões de obras estranhas, feitas á pressa per pessoas, que 

nunca leram nossos bons livros (...) versões arripiadas de phrases hybridas, de 

arrastados gallicismos (...). Studar os clássicos; beber-lhes o stylo; copiar-lhes 

frases e palavras; e imitar-lhes o tom e contextura do discurso. (...) Tiremos do 

latim muitas palavras, que nos faltam; e accommodemol-as a boas ideias, que 

eu lhes prometto que, em breve tempo, será muito abastada e nobre a nossa 

lingua portugueza; nem lhe ficará resabio algum do francezismo (Fonseca 

1837:333-334). 
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Portanto, para depurar a língua portuguesa de galicismos, deve-se estudar os clássicos 

portugueses, fixar a ortografia portuguesa, utilizando a ortografia dos escritores 

quinhentistas como modelo e, em caso de necessidade, importar do Latim.  

 A tentativa de cumprir estas duas tarefas é provada pelo conjunto de obras que 

José da Fonseca publicou sobre a língua portuguesa e os clássicos portugueses. Por um 

lado, Fonseca publicou um Novo Diccionario da Lingua Portugueza em 1829, um 

Diccionario completo dos Synonymos portuguezes em 1833 e em 1836 publicou estes 

dois dicionários em conjunto. Por outro, Fonseca organizou a antologia de seis volumes, 

O Parnaso lusitano, ou poesias selectas de auctores portuguezes antiguos e modernos 

(1826-1827), precedido pelo ensaio de Almeida Garrett “Bosquejo da história da língua 

e poesia portuguesa
57

”; o sexto volume desta antologia foi publicado autonomamente 

em 1834, com o título Satiricos portuguezes; em 1837, publicou Prosas selectas ou 

escolha dos melhores logares dos auctores portuguezes antiguos e modernos; e, em 

1840, organizou uma nova edição da obra de Camões, Os Lusíadas, poema épico 

restituido á sua primitiva linguagem.  

 No entanto, nos mesmos paratextos, Fonseca dá conta também da 

impossibilidade de cumprir de maneira satisfatória estas duas tarefas. No que toca à 

depuração da língua portuguesa dos galicismos através da fixação da ortografia, José da 

Fonseca confessa a impossibilidade de evitar erros nas obras, pelo facto de os 

impressores desconhecerem a língua portuguesa: 

Agora so me resta pedir ó leitor benevolo, que, pelo corpo d‟esta obra 

encontrar algumas falhas orthographicas ou de stylo, queira desculpa-as; pois 
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 Iremos analisar este ensaio no último capítulo da presente tese.  



179 

appliquei toda attenção a que ella saísse limpa de anomalias e erros; mas é 

impossibil conseguir isto (...) quando os impressores não teem o minimo 

conhecimento da lingua em que trabalham (1826-27:450-451).  

 

Ainda sobre o efeito pernicioso dos impressores franceses no Português das obras 

publicadas em Paris devemos dizer que esta não parece ser uma desculpa de Fonseca, 

pois também nós encontrámos provas deste fenómeno. Uma das provas está contida na 

capitulação de Historia jocosa do Gran’Tacanho (1849) que, contendo em cabeçalho a 

palavra “Capitulo” seguida do número, na página 80 esta menção vem em francês: 

“Chapitre V” (Anexo 5). Isto significa que o impressor francês, por lapso, substitui uma 

palavra que devia estar grafada em Português, por uma palavra francesa. Relativamente 

ao estudo dos clássicos portugueses, esta tarefa vê-se também dificultada pelo facto de 

José da Fonseca se encontrar em Paris, uma vez que o seu acesso às obras portugueses é 

limitado. Diz, no Parnaso lusitano: 

Se porém alguns leitores (difficeis de contentar) me arguírem de haver 

ommitido algumas peças excellentes, talvez impressas em Portugal, ou mesmo 

no Brasil, responde-lhes: - que esta escolha foi feita em París, onde se taes 

peças não acham – que as livrarias d‟esta capital quasi nada possuem de 

poesias portuguezas (450). 

 

José da Fonseca, emigrado em Paris e trabalhando somente com agentes franceses, 

incorpora uma situação de extrema instabilidade em que se encontrava a língua 

portuguesa para esta comunidade portuguesa radicada em Paris (os tradutores e leitores 

de 1838b, 1848, 1849). Esta circunstância de José da Fonseca explica o facto de ser o 

tradutor português de romances picarescos espanhóis que, de maneira mais explícita, 

declara o seu comprometimento na defesa da língua portuguesa. Por outra parte, a sua 
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circunstância parece agoirar ab initio todas as iniciativas de defesa da língua portuguesa 

por parte dos agentes da comunidade portuguesa em Paris.  

Passando agora para o terceiro tradutor, analisando a lista de obras de António 

José Viale, podemos afirmar que mostram um contributo inegável para o aumento de 

capital literário da língua portuguesa. Porém, devemos esclarecer que não encontrámos 

nenhuma menção nos paratextos de Viale à batalha pela autonomia do Português face 

ao Francês. Em primeiro lugar, como José da Fonseca, Viale deu também o seu 

contributo para a fixação de uma ortografia portuguesa, apresentando à Academia das 

Ciências, um Projecto de bases para uma orthographia da língua portugueza. Em 

segundo lugar, e também à semelhança de Fonseca, Viale dedicou parte dos seus 

trabalhos à literatura clássica portuguesa, vertendo para Latim alguns episódios de Os 

Lusíadas. Em terceiro lugar, traduziu para português vários textos clássicos gregos e 

partes da Divina Comédia. A nosso ver, as retroversões e as traduções constituem o 

maior contributo de Viale para o aumento do capital da língua portuguesa. Ao verter 

parte da obra portuguesa de Camões na língua de mais alto valor linguístico-literário, 

Viale contribui para o enobrecimento ou aumento de valor simbólico do clássico 

português. Ao verter para Português os clássicos gregos e o clássico italiano, Viale, à 

semelhança do que a Plêiade francesa fez em Seiscentos, está a desviar capital literário 

para a língua portuguesa.  

Como conclusão, queremos sistematizar os resultados da nossa investigação, que 

aqui apresentámos, e reflectir sobre eles, relembrando algumas das conclusões 

importadas para este trabalho dos estudos sobre o género picaresco em Portugal e dos 

estudos sobre o género picaresco na Europa.  
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 Neste capítulo, começámos por expor os resultados do levantamento das 

traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis publicadas em volume. 

Analisando a cronologia, compreendemos, por um lado, que a importação via tradução 

destes romances pelo sistema literário português teve lugar muito tarde relativamente 

aos demais sistemas literários europeus. Concretamente, verificámos que as primieras 

traduções dos romances picarescos espanhóis nas demais literaturas europeias foram 

publucadas entre a segunda metade de XVI e a primeira metade de XVIII, enquanto as 

primeras traduções portuguesas das obras picarescas foram publicadas entre finais de 

XVIII e primeira metade de XIX. Compreendemos, por outro, que entre 1792 e 1849 se 

verificou uma maior intensidade de importação via tradução destas obras e que este 

intervalo poderá ter constituído o período de apropriação do modelo picaresco espanhol. 

O fenómeno da apropriação do modelo picaresco espanhol parece ser assinalado pela 

publicação no sistema literário português de pseudo-traduções, pseudo-originais e 

aproximações dos romances picarescos.  

Ao delinearmos o mapa de transferência, distinguimos duas fases na recepção 

portuguesa dos romances picarescos espanhóis, a primeira tem lugar entre inícios e 

medados de XVII, marcada pelo domínio do sistema literário espanhol sobre o sistema 

literário português e a segunda, a partir da segunda metade de XVIII, em que este 

domínio passa para o sistema literário francês. Adicionalmente, compreendemos que no 

sistema literário português, à semelhança do observado nos demais sistemas literários 

europeus e como se esperava, a cronologia da recepção dos romances picarescos 

espanhóis foi determinada pelas relações de poder no polissistema europeu. Mas que, ao 

mesmo tempo, esta cronologia foi também determinada pela história particular das 
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relações entre o sistema literário português e o sistema literário espanhol e o sistema 

literário francês.  

 Assim, no período da centralidade do sistema literário espanhol no polissistema 

europeu (século XVII), os romances picarescos espanhóis circulavam na Europa em 

traduções directas e adequadas, em virtude dessa centralidade. Já no sistema literário 

português, as obras picarescas circulavam em versão-não traduzida em virtude de um 

domínio mais forte do sistema literário espanhol sobre o português. Ou seja, verificou-

se a interferência directa de produtos e agentes literários procedentes do sistema 

espanhol.  

A partir de meados de XVII, momento em que o sistema literário francês 

começa a ocupar o centro do polissistema, nos demais sistemas literários europeus, os 

romances picarescos espanhóis continuam a ser importados via tradução, sendo cada 

vez mais frequentes as traduções indirectas e aceitáveis. Já no sistema literário 

português, entre 1640 e 1780, observamos a ausência de importação das obras do nosso 

corpus quer em versão traduzida quer em versão não-traduzida. Parece-nos, tal como 

iremos defender no capítulo 5, que este interregno na recepção dos romances picarescos 

espanhóis no sistema literário português estará relacionado com uma situação de 

embargo ideológico, isto é, uma recusa, por parte das camadas populares portuguesas, 

da interfererência literária do sistema literário espanhol por motivos ideológicos.  

 A segunda fase da importação dos romances picarescos espanhóis pelo sistema 

literário português tem o seu início em 1780 e é marcada pelo domínio do sistema 

literário francês. Nesta fase, em virtude da centralidade do sistema literário francês, nos 

demais sistemas literários europeus circulavam os romances picarescos espanhóis em 
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traduções indirectas e aceitáveis, feitas, nomeadamente, a partir das traduções de 

Lesage. Já no sistema literário português, estes romances circularam primeiramente em 

tradução francesa e, depois, simultaneamente em tradução francesa e em tradução 

portuguesa. Tal como dissemos, a circulação destas obras em tradução francesa 

perpetuava, assim, a utilização literária do Francês nas obras comercializadas em Lisboa 

e Coimbra. Portanto, verificou-se primeiro o fenómeno da interferência indirecta 

mediada (os romances picarescos espanhóis em versão francesa) ao que se veio somar, 

depois, o fenómeno da interferência indirecta mediada (as traduções portuguesas dos 

romances picarescos espanhóis mediadas pelos textos de partida franceses).  

 Também nesta segunda fase, procurámos analisar os fenómenos que fazem parte 

da concretização do domínio francês sobre o sistema literário português e que parecem 

ter determinado a circulação dos romances picarescos espanhóis no sistema literário 

português. Para além da importação de traduções francesas dos romances do nosso 

corpus e da prevalência de traduções indirectas mediadas por textos franceses no nosso 

corpus de textos de chegada, verificámos que a comercialização destas obras em Lisboa 

e Coimbra era monopolizada por livreiros franceses residentes em Portugal, que a maior 

parte dos textos de chegada havia sido publicada por tipógrafos franceses residentes em 

Paris e que parte da comercialização dos textos de chegada foi da responsabilidade de 

livreiros franceses residentes em Paris. Ou seja, para além da interferência directa 

mediada dos produtos, verifica-se a interferência directa de agentes do sistema literário 

francês no sistema literário português. Adicionalmente compreendemos que a maior 

parte dos textos de chegada do nosso corpus são traduções de portugueses exilados em 

Paris e que parte dos leitores dos textos de chegada do nosso corpus encontravam-se 

exilados em Paris.  
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Neste capítulo, apresentámos, finalmente, os tradutores responsáveis por parte 

dos textos de chegada do nosso corpus e compreendemos que a sua bibliografia mostra 

uma reacção face ao domínio cultural e linguístico francês que havíamos analisado.  
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Capítulo 4. De como o pícaro se apresentou em Portugal em traje 
espanhol e se mofou do traje francês. 
História interna da tradução dos romances picarescos espanhóis 
em Português 

 

Tendo exposto no capítulo anterior os resultados da nossa investigação referente à 

história externa da tradução, procuraremos, no presente capítulo, expor os resultados 

referentes à “história interna da tradução”, conceito definido da seguinte forma, por Ana 

Maria Bernardo: 

História interna da tradução: analisam-se as características das próprias 

traduções, acompanhando cronologicamente as diferentes formulações que as 

sucessivas traduções de uma mesma obra foram evidenciando, o que permite fazer 

um historial do estilo e da interpretação da obra traduzida no respectivo contexto. 

(Bernardo 1999:623, ênfase no original) 

 

A exposição dos resultados procedentes da análise das características apresentadas pelos 

romances picarescos em tradução portuguesa organizar-se-á em duas etapas. A primeira 

consistirá na análise paratextual das traduções. Os resultados desta primeira etapa 

permitirão a formulação de hipóteses a serem testadas na segunda etapa da análise, a 

análise textual.  

 Tal como exporemos mais adiante, os resultados referentes à história interna da 

tradução parecem sugerir que a recepção dos romances picarescos espanhóis em versão 

traduzida é indissociável da luta contra o domínio francês. Os resultados consistem na 

observação de dois fenómenos. Por um lado, parece ter havido, a partir da década de 

1830, uma reacção contra as obras do género picaresco francês e uma valorização do 

género picaresco espanhol. Por outro, e, mais uma vez, como esclareceremos mais à 
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frente, as traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis estão redigidas em 

estilo picaresco, estilo que é exposto, na imprensa coetânea, como um estilo a cultivar 

contra as interferências do Francês no Português.  

Ao longo deste capítulo, utilizaremos um conjunto de conceitos que guiará a 

nossa análise dos dados paratextuais e textuais. Na primeira secção, importaremos do 

trabalho de Gérard Genette (1987) a distinção entre “peritexto” e “epitexto”. O peritexto 

é definido como as informações que se encontram “autour du texte, dans l‟espace du 

même volume, comme le titre et la préface, et parfois inséré dans les interstices du texte, 

comme les titres de chapitres ou certaines notes (…)” (Genette 1987:11); o epitexto 

consiste num conjunto de informações que são exteriores ao volume, tais como 

entrevistas, diários do autor, epistolários, colóquios, resenhas, entre outros. 

Na segunda subsecção, utilizaremos um conjunto de conceitos que guiará a 

nossa análise textual das traduções do nosso corpus. Podemos esclarecer de imediato 

que a perspectiva que adoptamos aborda a tradução como um processo de escolhas 

conduzido por um agente movido por finalidades e influenciado pelo seu contexto
58

.  

Utilizaremos na exposição dos resultados da análise textual das traduções do 

nosso corpus os conceitos de procedimentos, estratégia e método. Estes três conceitos 

referem-se a diferentes momentos do processo tradutório e os seus resultados têm lugar 
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 Isto significa que no presente trabalho em História da Tradução, admitimos a confluência dos três 

modelos teóricos que Jenny Williams e Andrew Chesterman (2002:48-57)  distinguem em “Theoretical 

Models of Translation”:“comparative models” (modelo teórico que analisa a tradução como produto), 

“process models” (modelo teórico que analisa, tal como o nome indica, a tradução como processo) e 

“causal models” (modelo orientado para o estudo das determinantes e finalidade de um determinado 

fenómeno tradutório). A razão pela qual não relembramos esta passagem no corpo do texto prende-se 

com as reticências que nos levanta a denominação do terceiro modelo teórico. Consideramos que o 

estabelecimento de relações causa-efeito entre contexto e fenómeno tradutório não é, nem deve ser, um 

objectivo de trabalhos históricos em Estudos de Tradução. Por fim, uma vez que os estes três modelos 

teóricos não são mutuamente excludentes, não consideramos a convocação dos seus conceitos como 

problemática.  
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em distintos níveis textuais. Os procedimentos dizem respeito a escolhas tradutórias que 

têm lugar no micro-texto. Estas escolhas serão efectivadas na formulação micro-textual 

do texto de chegada, apresentando-se esta formulação como mais ou menos próxima do 

original. Os procedimentos que afastam a formulação micro-textual da tradução face ao 

original resultam em desvios tradutórios
59

. Pelo contrário, se os procedimentos se 

efectivam em soluções micro-textuais semântica, formal ou funcionalmente próximas 

dos textos de chegada, os elementos micro-textuais analisados serão classificados como 

semelhanças. A definição de desvio que aqui invocamos replica a acepção utilizada por 

Gideon Toury (1995:57) em que se estabelece a relação entre tradução em adequação e 

um diminuto número de desvios tradutórios e entre tradução em aceitabilidade e um 

elevado número de desvios tradutórios. Tanto os desvios como as semelhanças entre 

texto de partida e texto de chegada serão analisados como procedentes de opções 

dirigidas por um balancear entre perdas e ganhos:  

A shift might come from the translator‟s decision to render function rather than 

form, or to translate a semantic value on a different linguistic level, or to create a 

correspondence at a different place in the text (using a strategy of compensation), 

or perhaps to select different genre conventions. Much research can be carried out 

in this way: compare the texts, collect the differences, then try to organize the 

various kinds of shift. (Pym 2010:66) 
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 Esta acepção é retomada na definição de Anthony Pym (2010:66): “shifts are structural differences 

between original and translation”. Da nossa parte, e na senda de Bakker, Koster e van Leuven-Zwart, 

consideramos que a análise comparativa entre texto de partida e texto de chegada é mediada por um 

tertium comparationis que consiste na “tradução adequada” (Bakker/Koster/van Leuven-Zwart 

2006:230). É com base na comparação entre texto de chegada e esta construção teórica (relembramos: a 

tradução adequada) que os distintos segmentos micro-textuais analisados são classificados como desvios 

ou como semelhanças. Por sua vez, esta construção teórica será determinada, por lado, pelo contexto 

situacional do investigador e, por outro, pelo conhecimento que este detiver do contexto situacional em 

que a tradução veio à luz. Aplicando esta reflexão ao presente trabalho, visto analisarmos as traduções do 

nosso corpus num contexto cultural que valoriza e tradicionalmente valorizou a tradução em adequação, a 

classificação de desvio como resultado de procedimentos que afastam a formulação micro-textual do 

texto de chegada face ao texto de partida apresenta-se como pertinente e operativa.  
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Assim, analisaremos os desvios como resultado de opções tomadas pelo tradutor e 

motivadas por objectivos. Esses objectivos podem relacionar-se quer com a adaptação 

do texto de chegada a um determinado modelo genérico quer com necessidades sentidas 

no contexto literário de chegada que a tradução procurará colmatar.  

Estratégia diz respeito a uma tendência que é possível traçar ao considerar um 

conjunto coerente e frequente de procedimentos e os desvios e semelhanças deles 

resultantes. As estratégias tradutórias consistem num plano que é construído a partir do 

diagnóstico de problemas e que é orientado para uma finalidade (Chesterman 1997:89). 

As estratégias são orientadas para uma finalidade na medida em que o tradutor procura 

conformar o texto de chegada à situação comunicativa, tanto no que diz respeito às 

normas do contexto de chegada, como a determinados objectivos que a tradução poderá 

visar cumprir
60

. As normas são valores, princípios e directrizes partilhados 

intersubjectivamente por membros de uma comunidade e adquiridos no processo de 

socialização que conformam, avaliam, prescrevem e sancionam o desempenho dos 

indivíduos dessa comunidade em diversas áreas da sua existência social (Toury 

1995:53-69). A noção de problema e a noção de finalidade são indissociáveis. No 

contexto da leitura do acto tradutório como um processo de escolhas, o problema 

define-se como qualquer etapa que constitua um potencial obstáculo à construção do 

texto de chegada ideal para uma determinada finalidade.  

Por fim, utilizaremos o conceito de método, que é definido da seguinte forma 

por Lucía Molina e Amparo Hurtado Albir: “Translation method refers to the way a 

particular translation is carried out in terms of the translator‟s objective, i.e., a global 
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 Esclarece Gambier que “estratégia”, palavra utilizada primordiamente no âmbito militar, concede 

centralidade à finalidade de um número de acções: “planned, explicit, goal oriented procedure or 

programme, adopted to achieve a certain objective (with priorities, commands and anticipations)” 

(2010:2).  
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option that affects the whole text” (2002:507). Portanto método e a estratégia ocupam 

diferentes etapas do processo tradutório e afectam distintos níveis textuais. Ou seja: o 

método constitui-se por um conjunto coerente de estratégias tradutórias, estas, por sua 

vez, são constituídas por um um número frequente e coerente de procedimentos 

textuais. Chesterman defende que o método seguido pelo tradutor deve ser o critério 

utilizado na classificação tipológica da tradução. Nas palavras do autor: “I suggest we 

correlate the method with the notion of translation type: a given translation method 

leads to a translation of a certain type, such as free, literal, semantic communicative” 

(Chesterman 2006:24). Esta acepção de método parece recuperar o trabalho de Peter 

Newmark (1988:45-47) em que é apresentada uma tipologia de métodos tradutórios 

organizada, fundamentalmente, em dois grupos. O primeiro grupo reúne os métodos que 

procedem da opção inicial de privilegiar a língua de partida em detrimento da língua de 

chegada, como são exemplos a tradução literal e a tradução fiel; o segundo reúne os 

métodos que procedem da escolha inicial de privilegiar a língua de chegada em 

detrimento da língua de partida, como são exemplos a tradução livre ou a adaptação.  

Em síntese, na segunda secção deste capítulo, analisaremos procedimentos que 

consistem em escolhas tradutórias das quais resultam desvios e semelhanças micro-

textuais; analisaremos estratégias que consistem em planos de soluções aplicadas de 

maneira consistente na tradução de determinados elementos textuais e das quais 

resultam desvios e semelhanças macro-textuais; analisaremos, quando oportuno, 

métodos que consistem em opções iniciais do tradutor e das quais resultam um 

determinado tipo de tradução.  
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4.1. Análise paratextual dos textos de chegada 

 

Nesta secção, procuraremos expor os resultados procedentes da nossa análise do 

paratexto das traduções do nosso corpus. Estes resultados sugerem, em primeiro lugar, 

que a série picaresca que circulou em tradução no sistema literário português entre 1792 

e 1849 se bifurcava em duas subséries genéricas: uma do género picaresco espanhol e 

outra do género picaresco francês. Adicionalmente, sugere que a partir da década de 30 

do século XIX, com a divulgação pelos periódicos portugueses da polémica europeia 

em torno à autoria do Gil Blas, terá havido uma rejeição do género picaresco francês. 

Em segundo lugar, as obras picarescas em tradução são descritas nos paratextos 

portugueses como obras cómicas escritas no “dialecto do povo” e, consequentemente, 

contrapostas às traduções tão recorrentes de “novellas francesas”, estas redigidas num 

Português híbrido rico em galicismos.  

4.1.1. A rejeição do género picaresco francês 

 

O paratextos, por nós recolhidos, que parecem apontar para uma rejeição do género 

picaresco francês podem ser divididos em três grandes conjuntos. O primeiro é 

constituído exclusivamente por epitextos que parecem informar que, no sistema literário 

português de Oitocentos, a série do género picaresco incluía, para além dos romances do 

nosso corpus, outras obras fora do nosso corpus. Isto significa que, no sistema literário 

português de Oitocentos, algumas obras fora do nosso corpus eram recebidas como 

obras do género picaresco. O segundo conjunto é constituído fundamentalmente pelos 

peritextos das traduções do nosso corpus, cuja análise parece sugerir que, no interior da 

série picaresca que circulava em tradução portuguesa, existiriam duas subséries 
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picarescas distintas: uma que reunia as obras do género picaresco espanhol e outra que 

reunia as obras do género picaresco francês. O terceiro conjunto é constituído tanto por 

epitextos como por peritextos e, de acordo com a nossa análise, parece sugerir que a 

meados da primeira metade do século XIX, o género picaresco francês parece ter caído 

em descrédito, enquanto o género picaresco espanhol parece ser progressivamente 

valorizado nos periódicos portugueses.  

 O primeiro conjunto de dados que queremos discutir permitir-nos-á pôr em 

confronto o nosso entendimento de série picaresca, um entendimento contemporâneo 

fundamentado numa análise dos romances picarescos espanhóis e no trabalho com 

fontes secundárias sobre o género picaresco, e o olhar português oitocentista sobre esta 

mesma séria. Por outras palavras, tentaremos averiguar se, por um lado, os romances do 

nosso corpus terão circulado entre 1792 e 1849 no sistema literário português como 

obras relacionadas entre si e se, por outro, se terão relacionado com outras obras fora do 

nosso corpus. De grosso modo, procuraremos compreender quais as obras do nosso 

corpus parecem ter sido recebidas como pertencentes a uma mesma série genérica, 

quais parecem ter sido deixadas de fora, que outras obras parecem ter sido recebidas 

como romances picarescos e, por fim, de que forma se organizaria internamente a série 

picaresca no sistema literário português de finais de XVIII e início de XIX.  

Os nossos resultados sugerem que os romances picarescos do nosso corpus foram 

recebidos como pertencentes a uma mesma série genérica e que esta série incluía, para 

além das obras do nosso corpus, os seguintes três romances: El Diablo cojuelo, o 

Quijote, o Gil Blas. Importa esclarecer que quer a recolha quer o tratamento destes 

dados foram dirigidos pelo trabalho de Maria Fernanda de Abreu sobre os epitextos 

oitocentistas em língua portuguesa do Quijote. Neste trabalho, a autora considerou que a 
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enumeração conjunta, coerente e frequente de um número restrito de obras literárias 

pode indicar que estas circularam como obras relacionadas entre si, concretamente, 

como pertencentes à mesma série genérica. Na senda deste trabalho, reunimos e 

analisámos quatro enumerações de obras literárias que incluíam títulos do nosso corpus. 

Destas quatro enumerações, duas foram importadas do estudo de Maria Fernanda de 

Abreu e duas procedem da nossa investigação.   

A primeira enumeração está contida no romance A Sereia (1865) de Camilo Castelo 

Branco (1825-1890) e inclui os seguintes títulos: “Leram o d. Quixote e o Grão 

Tacanho, e o Lazarilho de Tormes, e Gusmão de Alfarache, e o Diabo Coxo” (Camilo 

2005:121). Esta passagem merece a seguinte análise por Maria Fernanda de Abreu: “Ali 

por 1763, ano em que tem lugar a acção, esta frase constitui o catálogo da mais rica e 

paradigmática picaresca, sem excluir a novela de Cervantes que, por essas alturas, a da 

acção e a de Camilo, muitos consideravam uma obra picaresca” (1992:486). A série 

replicada nesta citação inclui, assim, três obras do nosso corpus, El Buscón, o Lazarillo 

e o Guzmán, e duas obras fora do nosso corpus, o Quijote e El Diablo cojuelo. Segundo 

Maria Fernanda de Abreu, para muitos leitores portugueses de meados de XVIII e da 

segunda metade de XIX, esta enumeração constituía a série de obras do género 

picaresco.  

 A segunda enumeração, igualmente aportada por Maria Fernanda de Abreu, está 

contida num artigo de Latino Coelho publicado a 26 de Novembro de 1853 no periódico 

O Panorama. Esta enumeração inclui os seguintes títulos: “Lazarillo de Tormes, de D. 

Diego Hurtado de Mendonza e de Henrique de Luna [sic], o Guzmán de Alfarache, de 

Mateus Alemán e de Mateus Luján de Sayavedra” (apud Abreu 1992:104). A série 

replicada por esta citação inclui, assim, três obras do nosso corpus e uma obra fora do 
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nosso corpus. Encontramos novamente as obras do nosso corpus Lazarillo e Guzmán e 

encontramos, pela primeira vez, uma menção à Segunda parte de Lazarillo. 

Adicionalmente, esta enumeração inclui Segunda parte del pícaro Guzmán de 

Alfarache (1602), de Mateo Luján de Sayavedra, obra que não incluímos no nosso 

corpus.  

 Da nossa parte, apresentamos uma terceira enumeração que encontrámos na 

autobiografia burlesca de Francisco da Silveira Malhão, publicada entre 1792-1806. No 

segundo dos quatro volumes desta obra, dá-se um conjunto de conselhos para os leitores 

que querem parecer amantes das Belas-Letras. Entre ditos conselhos, está a 

obrigatoriedade de deter na biblioteca pessoal os seguintes títulos: “Não lhe escape Gil 

Braz: o Diabo côxo: o Bacharel de Salamanca: Dom Quixote: Gusman d‟Alfaraxe : e 

tudo mais que faz o entretenimento dos sábios” (Malhão 1824:II,250). Assim, a série 

replicada nesta citação inclui somente uma obra do nosso corpus: o Guzmán. Inclui 

também três obras fora do nosso corpus: duas que estavam já contidas noutras citações, 

o Quijote e El Diablo cojuelo e, pela primeira vez, Le Bachelier de Salamanque, ou les 

mémoires de D. Chérubin de La Ronda (1736), de Lesage.  

 A quarta e última enumeração está contida na obra Collecção de poesias inéditas 

dos melhores auctores portugueses (1809-1811), obra de claro tom neoclássico, em que 

se inclui a “Ode a Filinto
61

”, de Alfeno Cynthio, i.e., Domingos Maximiano Torres 

(1734-1819). Nesta ode, Alfeno ao invés de mencionar as obras picarescas, menciona os 

seus protagonistas, como potenciais guerreiros contra a melancolia:  

Na cabeça por elmo hum Alfarache, 

Hum Gil Braz por pavez, ou Grão Tacanho 

                                                 
61

 Filinto Elísio, nome arcádico de Francisco Manuel do Nascimento (1734-1819). 
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Por lança hum Dom Quixote. 

Nem te esqueça trazer (por mor cautela) 

De Ferrabas o balsamo bemdito 

Aquella que na Venda ao pobre Sancho, 

Fez vomitar as tripas. (Cynthio 1811:112-113, ênfases nossas)  

 

Julgamos que também esta enumeração de protagonistas pode ser indicativa do 

reconhecimento, por parte dos leitores portugueses de início de XIX, das obras 

pertencentes à série picaresca. Nesta fonte, a série picaresca inclui duas obras do nosso 

corpus, novamente, o Guzmán e El Buscón, e duas obras fora do nosso corpus, 

novamente, o Quijote e o Gil Blas.  

Em suma, os dados aqui aportados indicam que quatro das cinco obras do nosso 

corpus foram recebidas pelos leitores portugueses de finais de XVIII e primeira metade 

de XIX como obras pertencentes à série picaresca, a saber, o Lazarillo, o Guzmán, 

Segunda parte del Lazarillo, El Buscón. A nossa investigação não localizou nenhuma 

enumeração que incluísse o Estebanillo. No entanto, o nosso trabalho quer sobre o 

peritexto das traduções portuguesas deste romance quer sobre outros epitextos sugeriu 

que esta obra terá sido também recebida como pertencente à série do género picaresco. 

Adicionalmente, a série picaresca que circulava no sistema literário português (1792-

1849) incluía obras fora do nosso corpus. Destas obras as mais recorrentemente citadas 

são: El Diablo cojuelo, o Quijote e o Gil Blas. No nosso trabalho não consideraremos 

provada a recepção de Segunda parte del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Luján, 

e de Le Bachelier de Salamanque, de Lesage, como obras do género picaresco, uma vez 

que encontrámos apenas uma menção a cada uma destas obras nas enumerações 

analisadas.  
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Portanto, a nossa análise do primeiro conjunto de dados sugere que os leitores 

portugueses de finais de XVIII e primeira metade de XIX considerariam como 

pertencentes à série picaresca os seguintes títulos: Lazarillo, Guzmán, Segunda parte de 

Lazarillo, El Buscón, El Diablo cojuelo, Quijote e Gil Blas. Estes dados vêm assim 

demonstrar que a recepção no Portugal de Oitocentos dos romances picarescos do nosso 

corpus é indissociável da recepção, por um lado, da obra de Cervantes e, por outro, do 

romance picaresco francês Gil Blas. Como iremos expor neste capítulo, os resultados da 

nossa investigação sugerem que terá havido uma valorização da tradição picaresca 

espanhola, cujo mais alto representante seria o Quijote e que essa valorização foi 

indissociável da acusação de que Gil Blas constituiria um plágio dos romances 

picarescos espanhóis. 

Passando agora à análise do segundo conjunto de dados, o peritexto das traduções 

do nosso corpus parece indicar que, no interior da série picaresca, coexistiriam duas 

subséries picarescas destrinçáveis. A primeira subsérie terá incluído somente obras 

apresentadas como romances picarescos espanhóis, entre os quais, o Quijote parece ter 

sido a obra de maior êxito. A segunda subsérie terá incluído somente obras apresentadas 

como romances picarescos franceses, entre os quais, Gil Blas parece ter sido a obra de 

maior êxito. Podemos mesmo dizer que os romances picarescos do nosso corpus 

parecem ter circulado no sistema literário português como “satélites” destas duas obras, 

que gozavam de maior êxito editorial e crítico.   

Dos sete textos de chegada do nosso corpus, dois (1792-93;1849) apresentam-se 

explicitamente como produtos literários espanhóis pertencentes à mesma série genérica 

do Quijote. O peritexto da tradução de 1792-93 (veja-se o anexo 6) contém a 

informação de que se trata de uma obra procedente do sistema literário espanhol: 
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“Escripta em Hespanhol por Matheus Alemaõ e traduzida em Portuguez”. 

Adicionalmente, julgamos que o prólogo do tradutor coloca esta obra em relação com 

Quijote, mediante a seguinte citação: “neste género ha singulares historias, como a de 

D. Quixote com a qual Miguel de Cervantes adquirio hum grande nome, e por quasi 

todas as suas, que tiveraõ o mesmo caracter” ([Oliveira:]1792:III, ênfases nossas). 

Nesta citação, para além de se invocar o Quijote, considera-se que a obra de Cervantes e 

o Guzmán se relacionam por pertencerem ao mesmo “género” e compartilharem o 

mesmo “carácter”. 

 No que toca à Historia jocosa do Gran’Tacanho (1849), apesar de esta tradução 

não conter informações peritextuais sobre o sistema literário de partida (tal como 

mencionámos no capítulo anterior), parece-nos que, textualmente, esta obra se apresenta 

como um produto literário espanhol pertencente à mesma série genérica que o Quijote. 

Esta apresentação processa-se mediante dois conjuntos de desvios tradutórios presentes 

no texto de chegada português. Por um lado, há a explicitação das referências ao sistema 

literário espanhol presentes no texto de partida, por outro, verificamos quer a 

explicitação de referências ao Quijote presentes no texto de partida quer a adição de 

referências à obra de Cervantes ausentes do texto de partida.  

 Relativamente à explicitação das referências ao sistema literário espanhol, 

podemos utilizar como exemplo o episódio em que Pablos se junta com uma companhia 

de farsantes. O pícaro, ao contactar com o repertório da companhia, surpreende-se com 

a baixa qualidade de composições encenadas o que o faz tecer um comentário referente 

ao cânone dramatúrgico espanhol. No texto de partida, este comentário inclui a menção 

a dois dramaturgos espanhóis: “que me acuerdo yo antes, que si no eran comedias del 

famoso Lope de Vega y Ramón, no había otra cosa” (Quevedo [1626] 2005:283). Já no 
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texto de chegada de 1849, este comentário aos dramaturgos espanhóis é expandido, na 

medida em que se explicita o segundo apelido de um dos dois dramaturgos citados e se 

adiciona a referência a um terceiro dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca (1600-

1681), ausente no texto de partida: “Eu só avaliava comedias as do bom Lopes de 

Veiga Carpio, Caldeirão de la Barca, Ramón, etc. (1849, II:172). 

No que toca à explicitação das referências ao Quijote presentes no texto de partida, 

podemos mencionar como exemplo a passagem em que Pablos, a caminho da corte, se 

compara a Sancho Pança. No texto de partida, como podemos ver, esta comparação é 

implícita, isto é, não se nomeia explicitamente a personagem: “Volvamos a mi camino. 

Yo iba caballero en el rucio de la Mancha, y muy deseoso de no topar a nadie (…)” 

(Quevedo [1626] 2005:206-207). Em contrapartida, no texto de chegada, esta alusão é 

explicitada, nomeando-se explicitamente personagem do Quijote: “Eu despejava pois 

prolixas leguas, escanchado na albarda do meu orelhudo ruço, qual o barrigão e alarve 

Sancho Pança de proverbial memoria, rogando tacitamente a Deus me livrasse de 

algum mal encontro (...)” (Quevedo 1849:I,196).  

Finalmente, quanto à adição de referências ao Quijote ausentes do texto de partida, 

podemos relembrar o episódio da coroação de Pablos como rey de gallos, que citámos 

no capítulo 2, em que o pícaro desfila num rocim muito pouco majestoso, descrito como 

velho, moribundo, cego, manco e ridículo. Apesar de no texto de partida não haver 

qualquer menção ao Quijote, no texto de chegada, pelo contrário, a descrição deste 

rocim termina com uma comparação ao rocim de Don Quijote: 

(…) [S]ahi em hum cavallo ethico e cabisbaixo, o qual, mais por manqueira que 

por civilidade, hia fazendo reverencias. Tinha ancas de macaca, mas sem cola. O 

pescoço similhava ao do camelo porém era mais largo, e na cabeça avultava-lhe 
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hum só olho esbugalhado. Enfim era outro Rocinante sem tirar nem pôr.” 

(1849:I,26-27)  

 

Portanto, o tradutor português, para além de explicitar as menções à Literatura 

Espanhola, explicitando também, desta forma, a procedência cultural de El Buscón, ora 

explicita ora adiciona menções ao Quijote, estabelecendo, julgamos, uma relação entre o 

texto de chegada e o romance de Cervantes.  

 Adicionalmente, a consideração das parcas menções aos romances picarescos 

espanhóis no periódico Panorama sugere que a subsérie picaresca espanhola não só 

incluía o Quijote, como também circulava em torno do seu sucesso no sistema literário 

português. Tal como foi já demonstrado (Abreu 1992:104),  a totalidade das menções 

aos romances picarescos neste periódico encontra-se em dois artigos
62

 da série de José 

Maria Coelho (1825-1891) intitulada “Miguel de Cervantes”. Isto significa que as 

únicas menções aos romances picarescos incluídos neste periódico são a propósito das 

obras de Cervantes, concretamente, enquanto obras precursoras do Quijote, não 

havendo nenhum artigo autónomo sobre a literatura picaresca.   

Passando à consideração dos dados que sugerem a existência de uma subsérie 

picaresca francesa, começamos por esclarecer que dos sete textos de chegada do nosso 

corpus, três (1823-24; 1837; 1838a) são apresentados peritextualmente como obras 

procedentes do sistema literário francês (veja-se o anexo 6). A capa de Aventuras de 

Estevão Gonçalves (1823-24) apresenta como autor “Mr. Le Sage” e inclui a menção 

“traduzidas em vulgar”; a capa de Historia d’Estevinho Gonçalves (1837) apresenta 

como nome de autor “Lesage” e inclui a menção “Traduzida de Francez em Portuguez”; 

                                                 
62

 Os artigos foram publicados a 26 de Novembro de 1853 e a 17 de Dezembro de 1853.  
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a capa de Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a) apresenta como 

autor “G.-F. Grandmaison y Bruno” e a menção de que estas aventuras são “Traduzidas 

da língua franceza”.  

 Dentre estes três textos de chegada, apenas a tradução e a retradução do 

Estebanillo invocam peritextualmente a obra Gil Blas. Na capa da tradução de 1823-24, 

apresenta-se a obra da seguinte maneira: “Aventuras de Estevão Gonçalves ou o rapaz 

de bom humor. Por Mr. Le Sage, author de Gil Braz, e escritas no mesmo gosto.” Na 

retradução de 1837, anexa-se ao nome de Lesage o seguinte título de autor: “Autor da 

Historia de Gil Braz de Santilhana”.   

Julgamos que esta subsérie picaresca, para além de incluir o Gil Blas, o romance 

original de Lesage, e as traduções portuguesas do Estebanillo, apresentadas como 

traduções de um romance original de Lesage, incluiria também El Diablo cojuelo. Este 

argumento advém da consideração da apresentação paratextual da tradução (1806; 

1814) e da retradução (1838) de El Diablo cojuelo em Português. A tradução é 

publicitada na Gazeta de Lisboa como uma tradução de um romance original de Lesage: 

“O Diabo Coxo, composto no idioma Francez por Mr. Le Sage e traduzido em 

Portuguez” (Segunda-feira, 28 de Outubro de 1816). A retradução é apresentada no 

peritexto da seguinte forma: “O Diabo Coxo. Novella escrita em francez por Lesage, 

Autor de Gil Braz, Estevinho Gonsalves, etc., etc.” (veja-se o anexo 7). 

O argumento de que as obras da subsérie picaresca francesa gravitavam em redor do 

sucesso do Gil Blas surge da consideração das parcas menções aos romances do nosso 

corpus encontradas no periódico Revista Universal Lisbonense. As menções que a nossa 

a investigação conseguiu localizar estão contidas num só artigo da autoria de Francisco 



200 

Maria Bordalo intitulado “Lesage”, publicado a 2 de Fevereiro de 1856. O que significa 

que os romances do nosso corpus parecem ter sido somente mencionados na Revista 

Universal Lisbonense, a propósito de Lesage. Concretamente, os romances picarescos 

são apresentados como precursores do Gil Blas, não havendo nenhum artigo autónomo 

sobre a literatura picaresca.  

Em síntese, a nossa análise do segundo conjunto de dados sugere que, no interior da 

série picaresca que circulou em tradução no sistema literário português (1792-1849), é 

possível distinguir duas (sub)séries picarescas. Os textos de chegada de 1792-93 e 1849 

pertencem à (sub)série picaresca espanhola, cuja obra de maior prestígio é o Quijote. Os 

textos de chegada de 1823-24 e 1837 pertencem à (sub)série picaresca francesa, cuja 

obra de maior prestígio é Gil Blas.  

O terceiro e último conjunto de dados que coligimos e analisámos sugere que, na 

esteira de uma polémica observada noutros sistemas literários europeus, se desenvolveu 

um crescente descrédito face às obras da (sub)série picaresca francesa e uma 

progressiva valorização da (sub)série picaresca espanhola no sistema literário português. 

A polémica a que nos referimos desenvolveu-se entre a segunda metade de XVIII e 

primeira metade de XIX e concretizou-se num conjunto de textos que contestavam a 

originalidade e a autoria de obras que, até então, vinham sendo recebidas como obra 

própria de Lesage, nomeadamente, o Gil Blas. A nossa investigação leva-nos a 

considerar que esta polémica esteve também presente nos periódicos portugueses de 

Oitocentos e que houve uma reivindicação, por parte de agentes do sistema literário 

português, da procedência espanhola do género picaresco.  
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 A polémica europeia em torno à autoria do Gil Blas é constituída por vários 

textos publicados ao longo do século XVIII e do século XIX, em que concorrem dois 

argumentos principais. Por um lado, vários textos historiográficos do Romantismo 

espanhol reivindicam que o género picaresco seria um género original e próprio de 

Espanha. Por outro, alguns textos têm como objectivo desmascarar que as obras de 

Alain-René Lesage e, especialmente, o Gil Blas consistiriam num plágio dos romances 

picarescos espanhóis. Dos diversos textos publicados nesta polémica, documentada por 

Cavillac (1984:10-11), iremos recordar três que, segundo a nossa investigação, terão 

circulado no sistema literário português durante o nosso escopo temporal. O primeiro 

texto corresponde à entrada “Lesage” (1694-1778) em Le Siècle de Louis XIV (1753) 

em que Voltaire lança a seguinte acusação: “[Gil Blas] est entièrement pris du roman 

intitulé: La Vida del escudero don Marcos de Obrego [sic]” (1858:404-405). O segundo 

texto consiste na tradução espanhola do Gil Blas por Padre José Francisco de Isla, texto 

que já apresentámos no capítulo 2. O terceiro e último texto consiste no ensaio “Lesage” 

de Walter Scott inserto em Lives of the Novelists (1825). Em “Lesage”, Scott defende 

que o Gil Blas mostra várias coincidências com os romances picarescos espanhóis, não 

por ser um plágio, mas por ser uma inspirada nas obras do género picaresco espanhol.  

A nossa investigação parece indicar que tanto o argumento de que o género 

picaresco constituiria um produto cultural típico da Espanha, como a acusação de que 

Lesage havia plagiado os romances picarescos espanhóis terão sido replicados pelos 

periódicos portugueses de Oitocentos. No que toca à apresentação do género picaresco 

como produto do carácter espanhol, no artigo, já acima referenciado, publicado a 26 de 

Novembro de 1853, da série “Miguel de Cervantes”, Latino Coelho apresenta os 

romances picarescos espanhóis da seguinte forma: 
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Enganam-se grosseiramente os que, avaliando por noções superficiais a literatura 

espanhola, supõem que fora Cervantes o primeiro que delineara em prosa o romance 

regular. Antes dele muitos escritores de reputação haviam já posto os fundamentos 

deste novo e fecundíssimo género de literatura. Lazarillo de Tormes, de D. Diego 

Hurtado de Mendonza e de Henrique de Luna, o Guzmán de Alfarache, de Mateus 

Alemán e de Mateus Luján de Sayavedra, eram já modelos, ainda hoje citados do 

género picaresco, tão particular, tão nacional das Hespanhas (...). (apud Abreu 

1992:104, ênfase nossa)  

 

Da citação acima, gostaríamos de salientar o facto de o género picaresco ser 

caracterizado como um produto exclusivamente espanhol, o que parece indicar que 

Latino Coelho teria aceitado e replicado o argumento veiculado pela historiografia 

romântica espanhola.  

 Relativamente à acusação de plágio dirigida a Gil Blas, a nossa investigação 

sugere que a polémica acima descrita chegou a pelo menos dois periódicos portugueses 

de Oitocentos. No Panorama, na secção “Semanário historico”, inclui-se a seguinte 

notícia a 17 de Novembro de 1838, relembrando o acontecido no mesmo dia do ano de 

1747: “Morte de Lesage, escriptor francez assaz conhecido pelas novellas que imitou do 

hespanhol e que deu por suas, Gil Braz, Diabo Coxo, Bacharel de Salamanca, Gusmão 

d‟Alfarache e c.
a
” Portanto, no ano de 1838, um dos redactores de O Panorama, quiçá o 

próprio Alexandre Herculano, afirma que Lesage teria plagiado os romances picarescos 

que haviam sido redigidos originalmente em Espanhol. 

 Na Illustração Luso-Brazileira, a 2 de Fevereiro de 1856, Francisco Maria 

Bordalo publica um artigo intitulado “Lesage”. Neste artigo, os romances picarescos são 

apresentados como modelos utilizados por Lesage na escrita dos seus originais. Diz 

Bordalo:  
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O que talvez serviu de modelo ao Gil Blas, [sic] foi o já conhecido Gusman 

d’Alfarache, de Matheus Aleman, e ainda o Lazarillo de Tormes, com os quaes tem 

alguma similhança em varios episodios. (...) Em 1732 deu uma traducção, melhor 

diremos um resumo do Gusman d’Alfarache; e, dous annos depois, uma imitação do 

hespanhol com o título Vanillo Gonzales [sic]. (Bordalo, 8 de Fevereiro de 1856:36)  

 

Com relação a este artigo, queremos salientar dois aspectos. Em primeiro lugar, Bordalo 

enuncia a fonte que utilizou para a redacção deste artigo: “Walter Scott, a quem 

seguimos em parto [sic] n‟esta notícia biographica e litteraria” (8 de Fevereiro de 

1856:35). Da nossa parte, queremos ressalvar que, tendo cotejado o ensaio “Lesage” de 

Scott e o artigo de Bordalo, conseguimos compreender que o segundo texto consiste na 

tradução de uma selecção de passagens do primeiro. Em segundo lugar, cremos que 

quer a selecção das passagens do texto de partida quer a adição de outras passagens pelo 

tradutor, revela que, ao contrário de Scott que verdadeiramente defende a originalidade 

do Gil Blas, Bordalo procura neste artigo, por um lado, acusar Lesage de plágio e, por 

outro, estender essa acusação a outros autores do Classicismo francês. Diz Bordalo a 

dado passo: “Walter Scott pronuncia-se pelo auctor francez, pois que a haver 

aproveitado algumas scenas de velhos romances da Península, não lhe tira o merito da 

concepção geral da obra. Corneille e Molière também se inspiraram na litteratura 

hespanhola.” Relativamente a esta passagem julgamos que é significativo o facto de 

Bordalo se demarcar explicitamente da opinião do Scott; sendo o artigo inteiro uma 

tradução, só neste momento se esclarece que é Scott quem apresenta um argumento a 

favor de Lesage. Adicionalmente, notamos que a última frase da citação, que 

enfatizámos a negrito, se encontra ausente do texto de partida, tendo sido adicionada 

pelo articulista português. Esta adição parece sugerir que Bordalo não só não subscreve 
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o argumento de Walter Scott a favor de Lesage como também acusa outros autores do 

Classicismo francês de irem colher os frutos da Literatura Espanhola.  

 Por fim, a nossa análise dos catálogos livreiros lisboetas vem corroborar os 

resultados até agora apresentados, na medida em que parece igualmente sugerir que terá 

havido uma aceitação, por parte dos leitores portugueses, de que o Gil Blas constituiria 

um plágio de um texto de partida espanhol. Os catálogos analisados indicam, por um 

lado, que a tradução do Gil Blas por Padre Isla foi comercializada em Lisboa no final do 

século XVIII e primeira metade de XIX e, por outro, que a comercialização do romance 

picaresco francês em versão não-traduzida foi progressivamente substituída pela 

comercialização do Gil Blas na versão espanhola de Padre Isla. Encontrámos 

publicitado o Gil Blas em versão não-traduzida em cinco catálogos livreiros relativos ao 

período entre 1791 e 1830
63

. Encontrámos publicitada a tradução de Isla em oito 

catálogos livreiros relativos ao período entre 1791 e 1858
64

. Estes dados parecem 

indicar que, num primeiro momento, circularam simultaneamente o romance Gil Blas 

em versão não-traduzida e a tradução de Isla e que, a partir de 1830 e até 1854, as 

livrarias lisboetas terão interrompido a comercialização do Gil Blas em versão não-

traduzida para comercializarem exclusivamente a tradução espanhola de Isla. Por outras 

palavras, esta análise sugere que, conhecendo os leitores portugueses a polémica em 

torno da originalidade do género picaresco francês e apresentando-se a tradução de Isla 

como a restituição do Gil Blas à versão “original” do romance picaresco, terá havido 

uma preferência pela importação da tradução de Isla, por esta constituir a versão 

                                                 
63

 Impressão Régia 1771:77; Rey 1784:63; Borel 1804:33; Borel 1822:25; Borel 1830:25 e 41. 

64
 Borel s.d.:2; Machado s.d.:20; Martin 1791:41; Borel 1816:2; Borel 1821:40; Machado 1842:24; Borel 

1858:2; Borel 1858:1.  
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original do romance picaresco. No limite, isto significa que no sistema literário 

português de XIX se considerou o género picaresco espanhol como o único autêntico. 

 Em síntese, expusemos nesta subsecção os dados paratextuais que parecem 

indicar ter existido, no sistema literário português (1792-1849), uma reacção contra o 

género picaresco francês. Em primeiro lugar, tentámos demonstrar que a série picaresca, 

que circulou no nosso escopo temporal, incluía obras que hoje em dia não são 

consideradas picarescas e se bifurcava em subsérie picaresca espanhola e subsérie 

picaresca francesa. Em segundo, argumentámos que as obras de maior sucesso de uma e 

outra subsérie eram respectivamente o Quijote e o Gil Blas. Em terceiro, discutimos 

alguns dados que parecem indicar que a polémica europeia em torno da autoria do Gil 

Blas terá levado a uma rejeição das obras picarescas francesas.  

4.1.2. “Estylo picaresco” e a rejeição dos galicismos 

 

Tal como mencionámos no início desta secção, outros paratextos por nós recolhidos 

qualificam o género picaresco espanhol mediante duas características: a comicidade e o 

estilo picaresco. Apesar de uma e outra estarem relacionadas, iremos expor somente os 

dados referentes à segunda característica, uma vez que é a relevante para o nosso 

trabalho. Os dados que sugerem que os romances picarescos espanhóis foram 

caracterizados como sendo redigidos num estilo próprio e distinto dos demais géneros 

literários foram retirados das seguintes fontes: os dicionários de língua portuguesa 

publicados entre 1771 e 1849 e um artigo que encontrámos num periódico coetâneo.   

Na entrada “picaresco” de dois dos dicionários de Português consultados, 

incluía-se, como utilização frequente do adjectivo “picaresco”, a expressão “estylo 
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picaresco” (Bluteau 1789:200; Silva 1823:409). Posto que nem um nem outro 

dicionário forneciam um significado para a expressão “estylo picaresco”, recorremos a 

um terceiro dicionário em que se substituía a expressão “estylo picaresco” por “estylo 

chulo” (Faria 1849:IV,394). Neste mesmo terceiro dicionário, o adjectivo “chulo” 

apresentava a seguinte acepção ligada ao discurso: “demasiadamente livre (termos, 

palavras)” (II,105).  Assim, a nossa investigação parece indicar que no sistema literário 

português de 1792-1849, os romances picarescos foram recebidos como obras escritas 

num estilo próprio e exclusivo deste género literário, o “estylo picaresco”. Por sua vez, 

este estilo consiste na ocorrência de vocábulos “demasiadamente livres”.  

Para além dos dicionários acima mencionámos, analisámos um artigo publicado 

a 12 de Agosto de 1847, na Revista Universal Lisbonense. Trata-se de um artigo 

assinado por “C...” e intitulado “Linguagem Vernácula”, no qual encontramos uma 

referência explícita ao estilo característico do romance picaresco. Adicionalmente, neste 

artigo relaciona-se a utilização do estilo picaresco com a luta pela autonomia da língua 

portuguesa face ao domínio francês.  

Este artigo debate uma questão que era frequentemente abordada pelos 

periódicos da época, a saber, os inúmeros galicismos que haviam penetrado na língua 

portuguesa pela mão das “novellas francesas” traduzidas. A estas traduções, o articulista 

contrapõe a riqueza da língua nativa, constituída por três dialectos: o “dialecto nobre”, 

utilizado por todos os escritores; “o dialecto poético”, característico da poesia; e o 

“dialecto popular” utilizado no romance picaresco. Este último é caracterizado da 

seguinte forma: 

Em toda a lingua, ricca e cultivada há dialectos distinctos: o popular, que o vulgo 

emprega no seu tracto familiar, grosseiro sim e irregular, mas enérgico, atrevido, 
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figurado e que póde ter logar manejado por mão habil na comedia, na satyra, no 

poema heroicómico, e nas novellas destinadas a pinturas dos costumes picarescos, 

se é lícito servirmo-nos d‟este vocabulo hispanhol, que n‟este logar é technico. 

(392, ênfase no original) 

 

Julgamos que esta descrição do dialecto popular, utilizado nas novellas de costumes 

picarescos nos auxiliam a compreender em que consistiria o “estylo picaresco” no 

sistema literário português oitocentista. Ao caracterizar-se este dialecto como típico do 

“vulgo”, do “tracto familiar” e ao qualificá-lo como “grosseiro”, “atrevido” e 

“figurado”, sugere-se que o estilo picaresco remeteria para a ocorrência de itens lexicais 

cujo uso seria expectável num registo oral e muito informal, o mesmo que dizer, o estilo 

baixo. Por outras palavras, esta descrição parece indicar que o estilo picaresco se 

caracterizaria pela ocorrência de palavras classificadas como familiar (“tracto 

familiar”), tabu (“grosseiro”) e vulgar (“vulgo”; “atrevido”). Adicionalmente, uma vez 

que o adjectivo “figurado” parece remeter para um discurso com maior carga metafórica 

e idiomática, é possível que o estilo picaresco se caracterizasse também pela ocorrência 

de expressões idiomáticas.  

 Para além de se caracterizar o dialecto popular como o estilo do romance 

picaresco, neste artigo o estilo picaresco é ainda colocado em relação com a luta pela 

autonomia da “língua vernácula” face ao domínio da francesa. O articulista começa por 

sublimar a perfeição da língua portuguesa alcançada pelos clássicos quinhentistas 

portugueses. Prossegue defendendo que a partir de meados de Seiscentos, porque os 

escritores portugueses teriam começado a imitar a língua francesa, o Português entrara 

em declínio. Com relação ao século XIX, o articulista defende que a língua portuguesa 

se encontrava num estado de corrupção, devido à entrada de um grande número de 

galicismos na língua portuguesa, por meio das traduções apressadas de obras francesas. 
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Por fim, depois de listar um conjunto de galicismos a apagar do Português, o autor 

exorta os seus leitores ao emprego dos vários “dialectos” da língua portuguesa nos 

diferentes géneros literários. Exorta, em particular, ao desenvolvimento de uma 

literatura picaresca, por esta empregar o dialecto popular.  

  

Concluindo, tentámos demonstrar que, segundo a nossa análise dos paratextos 

encontrados, as obras do nosso corpus parecem ter sido recebidas como pertencentes à 

série genérica picaresca e que esta série incluía também El Diablo cojuelo, o Quijote e o 

Gil Blas. Tentámos demonstrar ainda que esta série se bifurcava em subsérie picaresca 

francesa e subsérie picaresca espanhola. Seguidamente, aportámos um conjunto de 

dados que parecem indicar que, no sistema literário português (1792-1849), o género 

picaresco era apresentado como relacionado com um estilo próprio, marcado pela 

ocorrência de palavras típicas do registo oral e informal.  

 A nossa análise dos dados aportados sugere que tanto a selecção de romances 

picarescos a importar pelo sistema literário português como a configuração estilística 

dos textos de chegada poderão ter sido determinadas pela luta contra o domínio francês. 

Por um lado, a reivindicação do género picaresco como um género original da cultura 

espanhola aliada à acusação galofóbica da apropriação indevida pelo sistema literário 

francês do género picaresco parecem ter determinado a preferência pela importação do 

Gil Blas na tradução de Padre Isla, delatada pelos catálogos livreiros analisados. 

 Por outro, o artigo “Linguagem Vernácula” publicado na Revista Universal 

Lisbonense, sugere que o estilo picaresco poderá ter assumido um papel na defesa da 

língua portuguesa face ao domínio da língua francesa. Relembramos que o articulista 
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exorta à redacção de obras num Português livre de galicismos e à utilização literária dos 

diferentes estilos. Dentre esses estilos está o dialecto popular que poderia ser utilizado 

nos romances picarescos. A defesa da língua portuguesa face à francesa poderá ter 

determinado a formulação estilística dos textos de chegada, concretamente, ter levado a 

uma presença mais acentuada de vocábulos do “dialecto popular”, isto é, termos 

vulgares, familiares ou tabu.   

4.2. Análise textual dos textos de chegada 

 

Os resultados da análise paratextual das traduções do nosso corpus permitiram a 

formulação de duas hipóteses a serem testadas mediante a análise textual. Primeiro, uma 

vez que os dados recolhidos parecem indicar que, no sistema literário português, o 

género picaresco francês terá caído em descrédito a meados da primeira metade de XIX, 

enquanto o género picaresco espanhol foi valorizado como original, colocamos a 

hipótese de que tenha havido uma crescente presença de textos de chegada formulados 

segundo o modelo picaresco espanhol e uma decrescente presença de textos de chegada 

formulados segundo o modelo picaresco francês. Objectivamente, colocamos a hipótese 

de que, por um lado, a maior parte dos textos de chegada do nosso corpus apresente o 

modelo picaresco espanhol; por outro, que a análise cronológica das traduções 

portuguesas dos romances picarescos espanhóis apresente uma crescente presença do 

modelo picaresco espanhol e uma decrescente presença do modelo picaresco francês. 

Segundo, porque a nossa análise dos paratextos sugere que as obras picarescas do nosso 

corpus foram recebidas como obras redigidas no estilo picaresco, colocamos a hipótese 

de que o estilo picaresco tenha sido replicado ou mesmo enfatizado pelos romances 

picarescos em tradução portuguesa.  



210 

Esta secção organizar-se-á em duas subsecções, cada uma dedicada a uma das 

duas hipóteses acima enunciadas. Por sua vez, cada subsecção organizar-se-á em duas 

partes: “método” e “resultados”. Isto significa que começaremos cada subsecção pela 

apresentação da metodologia que seguimos na análise dos textos de chegada, 

concretamente, exporemos a grelha de classificação dos procedimentos, estratégias 

tradutórias e a constituição de um corpus de elementos textuais a considerar. Em 

seguida, exporemos e reflectiremos sobre os resultados obtidos.  

 

4.2.1 Género picaresco espanhol e género picaresco francês 

 

Nesta subsecção, queremos testar a hipótese de que, ao longo do nosso escopo temporal, 

tenha havido uma crescente presença de textos de chegada portugueses formulados 

segundo o modelo picaresco picaresco espanhol. Concretamente, queremos 

primeiramente observar se a análise global do nosso corpus demonstrará uma 

prevalência do modelo picaresco espanhol, ou seja, procuraremos averiguar se os textos 

de chegada formulados segundo o modelo picaresco espanhol prevalecerão 

quantitativamente sobre os textos de chegada formulados segundo o modelo picaresco 

francês. Em seguida, organizaremos cronologicamente os resultados obtidos, 

procurando compreender se será possível traçar uma tendência de valorização do 

modelo picaresco espanhol, em detrimento do modelo picaresco francês. Relembramos 

que os paratextos analisados indicavam que teria havido uma rejeição dos textos do 

género picaresco francês pelos intelectuais e leitores portugueses a partir da década de 

30 do século XIX. 
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4.2.1 Modelo picaresco espanhol e modelo picaresco francês 

 

Nesta subsecção, queremos testar a hipótese de que, ao longo do nosso escopo temporal, 

tenha havido uma crescente presença de textos de chegada portugueses formulados 

segundo o modelo picaresco picaresco espanhol. Concretamente, queremos 

primeiramente observar se a análise global do nosso corpus demonstrará uma 

prevalência do modelo picaresco espanhol, ou seja, procuraremos averiguar se os textos 

de chegada formulados segundo o modelo picaresco espanhol prevalecerão 

quantitativamente sobre os textos de chegada formulados segundo o modelo picaresco 

francês. Em seguida, organizaremos cronologicamente os resultados obtidos, 

procurando compreender se será possível traçar uma tendência de valorização do 

modelo picaresco espanhol, em detrimento do modelo picaresco francês. Relembramos 

que os paratextos analisados indicavam que teria havido uma rejeição dos textos do 

género picaresco francês pelos intelectuais e leitores portugueses a partir da década de 

30 do século XIX. 

Metodologia 

O objectivo primordial desta etapa de trabalho é identificar no nosso corpus os textos de 

chegada que replicam o modelo picaresco espanhol e os textos de chegada que replicam 

o modelo picaresco francês. Esta distinção basear-se-á na verificação da presença ou 

ausência do índice genérico do realismo grotesco nos textos de chegada. Relembramos 

que no capítulo 2 e na esteira de Molho, Cavillac e Van Gorp, considerámos a ausência 

de realismo grotesco como a diferença mais marcada do género picaresco francês 

relativamente ao género picaresco espanhol. Para além de averiguar quais os modelos 
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genéricos disponibilizados em tradução portuguesa, queremos compreender quais as 

estratégias e procedimentos tradutórios terão contribuído na formulação genérica dos 

textos de chegada do nosso corpus.  

No estudo das estratégias que terão contribuído para a apresentação de um ou 

outro modelo genérico em tradução portuguesa, cujos resultados vamos agora expor, 

começámos por considerar a selecção do texto de partida. Distinguimos, primeiro, entre 

traduções directas, isto é, as traduções feitas a partir da versão primeira das obras do 

género picaresco espanhol, e as traduções indirectas, traduções feitas a partir da versão 

francesa dos romances picarescos espanhóis. Em seguida, analisámos o modelo 

genérico apresentado pelos textos mediadores, de modo a averiguar se o tradutor 

português teria seleccionado um texto de partida francês formulado segundo o modelo 

picaresco francês, cenário que se apresenta como mais expectável, ou se o tradutor 

português teria seleccionado um texto de partida francês formulado segundo o modelo 

picaresco espanhol, cenário que se afigura mais surpreendente. Isto significa que nos 

casos das traduções indirectas, procedemos a um cotejo dos elementos grotescos 

apresentados no texto de partida espanhol e os elementos grotescos apresentados no 

texto de chegada francês.  

Após averiguar qual a língua dos diferentes textos de partida seleccionados bem 

como o modelo genérico por eles apresentados, procedemos a uma análise micro-textual 

dos textos de chegada, procurando identificar procedimentos tradutórios relativos ao 

índice genérico do realismo grotesco. Mediante a análise dos desvios e semelhanças 

encontrados, construímos uma grelha classificatória de procedimentos organizados em 

duas grandes estratégias.  
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Na nossa análise micro-textual das traduções portuguesas e francesas dos 

romances picarescos espanhóis, identificámos seis procedimentos distintos relativos à 

tradução do realismo grotesco. Estes seis procedimentos haviam sido já identificados 

em trabalhos anteriores (nomeadamente Chesterman 1997) e foram por nós importados 

e adaptados ao presente estudo: (1) explicitação no texto de chegada de elementos do 

realismo grotesco que estavam implícitos no texto de partida; (2) implicitação no texto 

de chegada de elementos do realismo grotesco que estavam explícitos no texto de 

partida; (3) adição no texto de chegada de elementos do realismo grotesco que estavam 

ausentes do texto de partida; (4) omissão de elementos do realismo grotesco que 

estavam presentes no texto de partida; (5) manutenção no texto de chegada de 

elementos do realismo grotesco que estavam presentes no texto de partida; (6) 

manutenção no texto de chegada da ausência de elementos do realismo grotesco 

verificada no texto de partida.  

A nossa grelha de classificação dos procedimentos a utilizar nesta subsecção 

pode ser apresentada esquematicamente do seguinte modo: 

Modelo picaresco espanhol  

+realismo grotesco 

 

 

- realismo grotesco 

Modelo picaresco francês 
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Assim podemos começar por distinguir no lado direito da figura os procedimentos de 

sinal +, que resultam na presença textual de elementos do realismo grotesco e, assim, 

conformam os textos de chegada ao modelo picaresco espanhol. No lado esquerdo da 

figura, temos os procedimentos de sinal - que resultam na ausência textual de elementos 

do realismo grotesco e, assim, conformam os textos de chegada ao modelo picaresco 

francês. Em seguida, devemos distinguir os procedimentos que resultam em 

semelhanças entre textos de partida e texto de chegada e os procedimentos que resultam 

em desvios tradutórios. Nos primeiros, incluiremos a manutenção no texto de chegada 

de elementos grotescos presentes no texto de partida (sinal +) e a manutenção no texto 

de chegada da ausência de elementos grotescos verificada no texto de partida (sinal -). 

Nos segundos, incluiremos, por uma parte, a explicitação e a adição (sinal +) e, por 

outra, a implicitação e a omissão (sinal -).  

 Na organização dos diferentes procedimentos em estratégias tomámos em 

consideração, por um lado, o modelo genérico do texto de partida seleccionado, uma 

vez que é pertinente analisar os procedimentos tradutórios partindo da verificação da 

presença ou ausência do índice genérico do realismo grotesco no texto de partida. Por 

outro, a distinção entre procedimentos de sinal + e procedimentos de sinal -. Tomámos 

em consideração ainda a diferença entre os procedimentos que resultam em 

semelhanças e os procedimentos que resultam em desvios tradutórios.  

Modelo Picaresco do 
TP 

Procedimentos Estratégia Modelo genérico 
TC 

Espanhol Manutenção Recriação do modelo 
picaresco espanhol 

Espanhol 

Espanhol Manutenção 
Explicitação 
Adição 

Expansão do índice 
genérico do modelo 
picaresco espanhol 

Espanhol 

Espanhol Implicitação 
Omissão 

Adaptação ao modelo 
picaresco francês 

Francês 
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Francês Manutenção Recriação do modelo 
picaresco francês 

Francês 

Francês Manutenção 
Implicitação 
Omissão 

Expansão do índice 
genérico do modelo 
picaresco francês 

Francês 

Francês Explicitação 
Adição 

Adaptação ao modelo 
picaresco espanhol 

Espanhol 

 

Portanto, considerámos a existência de seis estratégias tradutórias, três relativas ao 

índice genérico exclusivo do modelo picaresco espanhol (presença do realismo 

grotesco) e as três correspondentes relativas ao índice genérico exclusivo do modelo 

picaresco francês (ausência do realismo grotesco). Relativamente a um e outro índice 

genérico, considerámos a existência de uma estratégia de recriação. Esta estratégia 

implica que não tenha havido manipulação do índice genérico e que, consequentemente, 

o modelo do texto de partida seja replicado sem modificações no texto de chegada. 

Relativamente a um e outro índice genérico, consideraremos a existência de uma 

estratégia de expansão. Esta estratégia implica que tenha havido uma manipulação do 

índice genérico no sentido do seu reforço. Por fim, relativamente a um e outro índice 

genérico, considerámos a existência de uma estratégia de adaptação, que consiste na 

substituição do índice genérico exclusivo ao modelo picaresco apresentado pelo texto de 

partida pelo índice genérico exclusivo ao modelo picaresco apresentado pelo texto de 

chegada. Consequentemente, esta substituição resultará no que Anton Popovič (1977) 

denomina de desvio genérico. O desvio genérico é o resultado da manipulação em 

tradução dos índices genéricos de uma obra levando a que o texto de chegada não 

replique o modelo genérico do texto de partida, mas seja formulado segundo outro 

modelo genérico (apud van den Broeck 1989:66).  
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Resultados 

Devido às restrições de dimensão do presente trabalho e à dimensão do nosso corpus, 

após termos procedido ao cotejo entre textos de partida e textos de chegada e termos 

compreendido os procedimentos utilizados de forma sistemática ao longo do processo 

tradutório, decidimos importar para a presente subsecção um só exemplo de cada um 

dos procedimentos delatados pela análise micro-textual. Em seguida, de forma a tentar 

demonstrar que estes procedimentos terão sido utilizados de forma sistemática ao longo 

do processo tradutório constituindo estratégias, decidimos incluir no anexo 8 os cinco 

exemplos que considerámos como mais esclarecedores da estratégia assumida pelo 

tradutor. Resta clarificar que nos casos em que achámos desvios ou semelhanças que 

parecem ter resultado de procedimentos contrários à estratégia tradutória delatada pela 

nossa análise textual, incluímos esses exemplos também no anexo.  

O primeiro texto de chegada, Vida, e acçoens celebres e graciosas de Gusmaõ 

de Alfarache (1792-93), é uma tradução directa de Guzmán, o que significa que o texto 

de partida utilizado está formulado segundo o modelo picaresco espanhol. A análise 

global deste texto de chegada indica que o índice genérico do modelo picaresco 

espanhol terá sido mantido no texto de chegada e, por conseguinte, esta tradução 

apresenta o modelo picaresco espanhol.  

 Um exemplo desta manutenção a nível micro-textual pode ser observado mediante a 

leitura de um episódio já citado no capítulo 2. Trata-se do fragmento em que o pícaro, 

por ter ingerido uma omeleta de fetos de pintainhos, começa a sentir-se indisposto e 

acaba por vomitar.  
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Texto de partida (1599-1604) 
(Alemán 2003:I,173) 

Texto de chegada (1792-93) 
(Allemaõ 1792-93:I,53) 

 Porque, como mujer preñada, me iban y venían 

erupciones del estómago a la boca, hasta que de 

todo punto no me quedó cosa en el cuerpo. Y aun 

el día de hoy me parece que siento los pobrecitos 

pollos piándome acá dentro  

(...) porque como mulher prenhe, me hiaõ, e vinhaõ 

eruptações do estomago á boca, até que por fim naõ 

me ficou nada no corpo; e ainda no dia de hoje me 

parece, que sinto os probrezitos pintos, piandome 

cá dentro: (...) 

 

 

Neste episódio, Vicente Carlos de Oliveira mantém o baixo corporal no texto de 

chegada, concretizado nas menções explícitas à mulher grávida e ao vómito. 

 Assim, mediante a manutenção da totalidade dos elementos grotescos presentes 

no texto de partida, Vicente Carlos de Oliveira recria o modelo picaresco apresentado 

no texto de partida. Finalmente, consideramos que o primeiro texto de chegada do nosso 

corpus (1792-93) apresenta o modelo picaresco espanhol.  

 Passando à exposição dos resultados procedentes da análise da tradução 

Aventuras de Estevão Gonçalves (1804;1823-24) e da retradução Historia d’ Estevinho 

Gonçalves (1837) devemos começar por esclarecer que a nossa análise destes textos de 

chegada se circunscreveu a somente quatro passagens do romance. Tal como 

informámos no capítulo 3, a tradução anónima de 1804;1823-34 e a retradução de José 

da Fonseca (1823-24) têm como texto de partida a tradução francesa de Lesage Histoire 

d’Estevanille Gonzalez. Tal como informámos no capítulo 2, o texto de chegada francês 

inscreve-se na tradição de Les Belles Infidèles, sendo composto por fragmentos textuais 

traduzidos do Estebanillo, fragmentos textuais escritos originalmente por Lesage e 

fragmentos textuais traduzidos de outros romances picarescos espanhóis. 

Consequentemente, a análise comparativa entre, por um lado, Estebanillo e a tradução 

francesa de Lesage e, por outro, o texto de partida francês e a tradução e retradução 
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portuguesas foi circunscrita aos quatro fragmentos de Histoire d’Estevanille Gonzalez 

que procedem da recriação em tradução do Estebanillo. Estes quatro fragmentos foram 

minuciosamente identificados por Cécile Cavillac (1984:I,53). 

 Começando pela análise comparativa entre o texto de partida espanhol e o texto 

de chegada francês, Lesage omite os elementos grotescos do romance espanhol, 

adaptando assim o texto de chegada ao modelo picaresco francês. Relativamente à 

análise comparativa entre o texto de partida francês e a tradução (1804;1823-24) e a 

retradução portuguesas (1837), os nossos resultados sugerem que a ausência de realismo 

grotesco é mantida em tradução, o que significa que o modelo picaresco francês é 

replicado por estes textos de chegada do nosso corpus.  

Como exemplo dos procedimentos acima referidos, invocaremos o episódio em 

que Estebanillo González entra ao serviço do seu tio barbeiro: 

Texto de partida 
(1990:I,44) 

Texto mediador 
(1821:5) 

Tradução (1823-24) 
(1823:I,6) 

 

Retradução (1837) 
(1837:I,7) 

 
-Estebanillo, manos a 

labor, que este oficio 

toca a los aprendices, y 

por aquí van allá(…) 

Desembanasté los 

pañezuelos de narices 

del puerto del 

muladar, henchí la 

pila de menudencias y, 

después de haber 

sacado más de cien 

cubos de agua y 

dádoles con cincuenta 

manos, y no de jabón, 

jamás salió limpio el 

caldo de sus espinacas. 

On m‟obligea d'abord, 

comme on fait tous les 

apprentis, à balayer la 

boutique, à tirer de l'eau  

du puits, laver le linge à 

barbe, et à faire chauffer 

les fers pour friser et 

redresser les mous- 

taches. 
 

Ø 

 

obrigou-me, como todos 

os Mestres, e [sic] 

varrer a loja, a tirar 

agoa do poço, lavar 

roupa da barba, 

aquentar os ferros para 

frizar e endireitar os 

bigodes. 

 

 

Ø 

 

 Cifrávão-se minhas 

occupações em varrer a 

loja, tirar agua do poço, 

lavar os pannos da 

barba,e  aquecer os 

ferros de encrespar 

bigodes.  

 

 

 

 

Ø 
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Neste exemplo, a tradução francesa omite a descrição grotesca da tarefa de Estebanillo 

González que inclui as menções às excreções corporais “pañezuelos de narices”, “puerto 

de muladar” (eufemismo para traseiro Cid/Carreira 1990:I,45,n.59) e a metáfora “caldo 

de sus espinacas”. Adicionalmente, a tarefa grotesca que Estebanillo González assume 

no texto de partida é substituída no texto de chegada por uma enumeração de tarefas 

não-grotescas. Por fim, a ausência de realismo grotesco apresentada pelo texto de 

Lesage é mantida quer na tradução portuguesa de 1823-24 quer na retradução de 1837.

 Assim, mediante a estratégia de manutenção da ausência de realismo grotesco, o 

tradutor anónimo de 1823-24 e José da Fonseca recriam o modelo picaresco apresentado 

no texto de partida. Finalmente, consideramos que o segundo (1804;1823-24) e o 

terceiro (1837) textos de chegada do nosso corpus apresentam o modelo picaresco 

francês.  

 O quarto texto de chegada, Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes 

(1838a), é uma tradução indirecta, mediada por uma tradução francesa. A análise 

comparativa do texto de partida espanhol e da tradução francesa parece indicar que o 

realismo grotesco é omitido ao longo de todo o texto de chegada, adaptando-se o texto 

de chegada ao modelo picaresco francês. Isto significa, por sua vez, que o texto de 

partida utilizado por António José Viale apresenta o modelo picaresco francês. A 

análise comparativa do texto de partida francês e do texto de chegada português parece 

indicar que a ausência de realismo grotesco é mantida ao longo de toda a tradução 

portuguesa. Como exemplo do procedimento de manutenção, invocaremos o episódio, 

já citado no capítulo 2, em que Lázaro, disfarçado de mostro marinho, entrevê a sua 

mulher grávida.  
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Texto de partida 
(1620) 

(Luna 1999:304) 

 

(Segunda parte LT) 

Texto mediador  
(1833) 

(Grandmaison y Bruno 

1833:II,196) 

Texto de chegada 
(1838a) 

(Grandmaison y Bruno 1838:213-

214) 

 
Lloraba y sospiraba, pero entre cuero y 

carne, porque no me privasen de lo que 

tanto amaba, y de la vista de lo que 

quisiera tener mil ojos para veer; mejor 

aunque fuera mejor que los que me 

privaban de la palabra lo hicieran de 

la potencia visiva; porque mirando 

atentamente a mi mujer, vi ¡no sé si lo 

diga!..., víla la tripa a la boca.  

Je pleurais donc et soupirais, 

mais, comme on dit, entre 

chair et cuir, dans la crainte 

que mes satellites ne me 

privassent de ce doux 

spectacle ; j‟aurais désiré 

avoir cent yeux pour les 

contempler plus à mon aise. 

 
 

 

 

Suspirei portanto e chorei, 

mas suffoquei meus suspiros 

e lagrimas, com medo de que 

meus satellites me privassem 

de tão doce spectaculo; teria 

querido ter cem olhos para as 

contemplar mais á minha 

vontade. 

 
 

 

Na citação retirada do texto de partida espanhol, disponibilizada na coluna da esquerda, 

enfatizámos a passagem em que Lázaro narra a descoberta da sua esposa grávida; o 

realismo grotesco encontra-se particularmente concretizado na imagem hiperbolizada da 

mulher grávida, descrita da seguinte forma: “víla la tripa a la boca”. Passando à 

consideração da citação retirada do texto mediador francês, disponibilizada na coluna do 

centro, é possível verificar que a tradução francesa omite toda a a passagem que informa 

sobre a gravidez da esposa de Lázaro. Considerando, por fim, a citação do texto de 

chegada português, é possível verificar que a ausência de realismo grotesco, apresentada 

pela tradução francesa, é mantida na tradução portuguesa. 

A análise global deste texto de chegada sugere que o índice genérico do modelo 

picaresco francês é mantido na tradução portuguesa e que, por conseguinte, Aventuras 

maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a) apresenta o modelo picaresco francês.  

 O quinto texto de chegada consiste na retradução Aventuras e astúcias de 

Lazarinho de Tormes publicada no mesmo ano (1838b). Trata-se de uma tradução 

indirecta, mediada por uma tradução francesa. A análise comparativa do texto de partida 

espanhol e da tradução francesa indica que o realismo grotesco é mantido na sua quase 
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totalidade na tradução francesa. Em todo o texto de chegada, encontrámos apenas um 

episódio em que o tradutor francês terá omitido elementos do realismo grotesco. Porque 

todos os demais elementos grotescos são mantido na tradução francesa, consideramos 

que a omissão deste episódio não inviabiliza o argumento de que o tradutor francês 

tenha assumido a estratégia de manutenção do índice genérico exclusivo ao modelo 

picaresco espanhol.  

 A análise comparativa do texto de partida francês e do texto de chegada 

português (1838b) indica que o realismo grotesco se encontra expandido na retradução 

portuguesa, o que significa que para além de procedimentos de manutenção, 

identificámos ainda desvios resultantes dos procedimentos de explicitação e adição. A 

nossa análise micro-textual de 1838b identificou, em primeiro lugar, determinadas 

passagens em que o realismo grotesco presente no texto da partida é mantido em 

tradução portuguesa. Como exemplo do procedimento de manutenção, podemos invocar 

o mesmo episódio invocado a propósito de 1838a: 

Texto mediador 
(1801) 

(1801:II,49) 

Texto de chegada (1838b) 
(1838b:II,78) 

 

(…) quoiqu’à la vérité, il eût été meilleur pour 

moi que ceux qui me privaient de la parole, 

m’eussent privé en même temps de la vue, parce 

que regardant attentivement ma femme, je la 

vis, je ne sais si je le dirais, je la vis, dis-je, le 

ventre jusqu’à la bouche. 

 

(...) se bem que, antes eu então quizera cegar de 

repente, do que ver minha mulher como a vi; 

isto he, c’o a barriga á boca. 

 

 

Tal como se pode comprovar, a imagem hiperbolizada da mulher grávida, apresentada 

textualmente em estilo baixo, que estava presente no texto de partida espanhol é 

mantido quer na tradução francesa (“le ventre jusqu‟à la bouche”) quer na tradução 

portuguesa (“c‟o a barriga á boca”) 
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 A análise micro-textual de 1838b identificou, em segundo lugar, passagens em 

que o elemento grotesco que se encontra implícito no texto de partida é explicitado na 

tradução portuguesa. Como exemplo do procedimento de explicitação, podemos citar o 

seguinte passo: 

Texto mediador 
(1801) 

(1801:II,54) 

Texto de chegada (1838b) 
(1838b:II,83) 

 

Comme j‟avais la bouche en bas, le mouvement de 

la mule me fit rendre l’eau que j’avais avalé (...)  

e ora; como eu hia de borco, o andar do jumento 

fez-me vomitar quanta agua tinha na barriga.  

 

Portanto, enquanto no texto de partida a acção grotesca de vomitar é mencionada de 

forma implícita pelo verbo “rendre”, no texto de chegada é mencionada de forma 

explícita pelo verbo “vomitar”.  

A análise micro-textual de 1838b identificou, em último lugar, passagens em que 

há a adição de elementos grotescos que estavam ausentes no texto de partida. Como 

exemplo do procedimento de adição, podemos citar o seguinte passo: 

Texto de partida 
(1801) 

(1801:II,64) 

Texto de chegada (1838b) 
(1838b:II,101) 

 

(…) il l‟attacha au pied d‟un arbre, l‟ayant 

premièrement dépouillée, et lui donna cent coups 

de fouet.  

(...) atou-a a huma arvore; ergueu-lhe as saias, e 

esfrangalhou-lhe de tal sorte o posterior com 

açoutes, que a deixou por morta.  

 

Portanto, enquanto o texto de partida informa somente que a esposa de Lázaro de 

Tormes foi açoitada, José da Fonseca adiciona um elemento grotesco que consiste na 

menção ao “posterior”, ou seja, o traseiro.  
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Em síntese, estes desvios micro-textuais expandem a presença do realismo 

grotesco na medida em que este índice genérico está presente em passagens do texto de 

de chegada das quais se encontrava ausente no texto de partida.  

 O sexto texto de chegada do nosso corpus consiste na retradução de Guzmán 

intitulada Historia de Gusmão d’Alfarache (1848). Trata-se de uma retradução indirecta 

mediada pela tradução francesa de Lesage. A análise comparativa entre texto de partida 

espanhol e texto de chegada francês indica que Lesage omite o realismo grotesco em 

tradução, adaptando o Guzmán ao modelo picaresco francês.  

 A análise comparativa entre o texto de partida francês e o texto de partida de 

Lesage parece indicar que o tradutor português insere o índice genérico do realismo 

grotesco na sua tradução, adaptando-a ao modelo picaresco espanhol. Este desvio 

genérico parece ser o resultado de um conjunto de procedimentos micro-textuais que 

fazem com que esta tradução portuguesa apresente uma elevada presença de elementos 

do realismo grotesco ao longo de toda a obra.  

 A nossa análise micro-textual de 1848 identificou, por um lado, passagens em 

que elementos grotescos implícitos no texto de partida são explicitados na retradução 

portuguesa. Identificou, por outro, passagens em que são adicionados elementos 

grotescos que se encontravam ausentes do texto de partida. Invocamos agora um passo 

em que queremos considerar, primeiro, os procedimentos que, na tradução francesa de 

Lesage, levam à ausência do realismo grotesco e, segundo, os procedimentos que, na 

retradução portuguesa de 1848, levam à presença do realismo grotesco.  
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Texto de partida (1599-
1604) 

(Alemán 2003:I,73) 

Texto mediador (1732) 
(Alemán 1821:40-41) 

Texto de chegada (1848) 
(1848:I,26)  

 

 

Porque, como mujer 

preñada, me iban y venían 

erupciones del estómago a 

la boca, hasta que de todo 

punto no me quedó cosa en 

el cuerpo. Y aun el día de 

hoy me parece que siento 

los pobrecitos pollos 

piándome acá dentro. 

 

(…) je repassai dans mon esprit 

la résistance que mes dents 

avoient trouvée en broyant les 

oeufs, et je fis là-dessus des 

réflexions qui me mirent au fait 

: je ne doutai plus que je n'eusse 

mangé une omelette amphibie. 

Aussi, ne pouvant la porter plus 

loin, je fus obligé de m'arrêter 

pour me soulager. 

(...) senti no bandulho huma 

trovoada accompanhada d’algumas 

ventosidades externas; ella 

desfechou em chuva liquida, 

amarella, e que não regalava o 

olfato. Vi-me obrigado a soltar-lhe a 

presa junto a hum muro. Então 

occorrêraõ-me certas reflexões acerca 

do ringue ringue dos ovos, e fiquei 

plenamente convencido que gramara 

huma omoletta amphibia 

 

Começando pela análise comparativa entre o texto de partida espanhol e a tradução 

francesa, pensamos que os desvios delatam os procedimentos de omissão e implicitação. 

Lesage omite, por um lado, a descrição da indisposição estomacal e a menção explícita 

à mulher grávida, enfatizadas na citação disponibilizada na coluna da esquerda. Por 

outro, traduz a menção explícita ao acto de vomitar (“no me quedó nada en el cuerpo”), 

traduzindo-o pelo verbo ambíguo e sugestivo “soulager”. Passando para a análise 

comparativa do texto mediador francês e do texto de chegada português, pensamos que 

os desvios delatam os procedimentos de adição e explicitação. Por um lado, o tradutor 

português adiciona uma longa descrição da indisposição, incluindo uma descrição 

explícita da cor, textura e odor da excreção, bem como do alimento ingerido, que 

enfatizámos e sublinhámos na citação disponibilizada na coluna da direita. Por outro, 

substitui-se a menção implícita “soulager” por uma menção explícita: “Vi-me obrigado 

a soltar-lhe a presa junto a hum muro”.  

 Em síntese, mediante os procedimentos de explicitação e adição, o tradutor 

português adaptou o texto de chegada ao modelo picaresco espanhol. Argumentamos 

que os múltiplos desvios micro-textuais resultaram num desvio genérico, fazendo com 
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que 1848, ao invés de replicar o modelo picaresco francês apresentado pelo texto de 

partida, apresente o modelo picaresco espanhol.  

 O sétimo e último texto de chegada do nosso corpus é Historia jocosa do 

gran’tacanho (1849). Trata-se de uma tradução directa de El Buscón, o que significa 

que o texto de partida utilizado apresenta o modelo picaresco espanhol. A análise 

comparativa dos textos de partida e de chegada indica que o realismo grotesco se 

encontra expandido na tradução portuguesa.  

 A nossa análise micro-textual da versão de 1849 identificou, por um lado, 

passagens em que elementos grotescos implícitos no texto de partida são explicitados na 

tradução portuguesa. Identificou, por outro lado, passagens em que são adicionados 

elementos grotescos que se encontravam ausentes no texto de partida. Invocaremos 

agora um passo que julgamos poder exemplificar os desvios resultantes dos 

procedimentos e explicitação e adição. Trata-se de um fragmento do capítulo 4 do livro 

ii  em que Pablos, encontrando-se numa cela junto às latrinas, não consegue adormecer 

quer devido ao barulho quer devido ao odor: 

Texto de partida (1626) 
(Quevedo 2005:240) 

Texto de chegada (1849) 
(1849:II,62-63) 

 

 Yo que oí el ruido, al principio, pensando que eran 

truenos, empecé a santiguarme y llamar a Santa 

Bárbara. Mas, viendo que olían mal, eché de ver 

que no eran truenos de buena casta. Olían tanto, 

que por fuerza detenían las narices en la cama. 

Unos traían cámaras y otros aposentos. Al fin, 

yo me vi forzado a decirles que mudasen a otra 

parte el vedriado. Y sobre si le viene muy ancho o 

no, tuvimos palabras. Usé el oficio de adelantado, 

que es mejor serlo de un cachete que de Castilla, y 

metíle media pretina en la cara.  

Julguei a principio serem trovões, e encarnou-se-

me algum susto, mas desenganei-me logo pelo 

cheiro que elles de si exhalavão: não era 

d’enxofre, era de merda, e bem rala. Oh! foi 

então que eu comprimi fortemente as ventas com 

os dedos; mas, baldo antidoto! O olor era tão 

activo, que eu desafiara todo o alecrim e 

alfazema d’hum canteiro para extinguilo! 

Enfim, não podendo aturar mais tempo 

similhante fedentina, berrei a hum dos 

cagadores, que levasse d’alli o pinico; mas, 

conhecendo que elle não fazia caso algum do 

meu mandado, e continuava a peidorrar, abri a 

mão, e calmei-lhe na face huma tremenda bofetada. 



226 

 

Começando pela análise do texto de partida, julgamos que esta passagem apresenta três 

menções ao realismo grotesco, duas explícitas e uma implícita. A primeira consiste 

numa menção explícita ao cheiro desagradável dos supostos trovões. A segunda 

consiste na seguinte menção implícita: “Unos traían cámaras y otros  e aposentos”. Esta 

menção implícita ao baixo corporal é elucidada por Pura Fernández e Juan Pedro 

Gabino, na sua edição crítica de El buscón: “juego conceptista basado en el valor 

escatológico de traer cámaras (diarrea) que dota a aposentos del mismo significado, 

pero engrandecido” (Quevedo 1996:157,n.8). A terceira consiste numa menção explícita 

consiste à palavra “vedriado”, que designa um objecto de loiça que se utiliza na 

evacuação.  

Passando à análise do texto de chegada português, julgamos que as três menções 

são modificadas pelo tradutor, na medida em que as duas menções explícitas são objecto 

de estratégias de adição e a menção implícita é objecto de uma estratégia de 

explicitação. No que toca à primeira menção, o tradutor português não só mantém a 

menção explícita do texto de partida (“desenganei-me logo pelo cheiro que elles de si 

exhalavão”), como ainda adiciona um comentário relativo ao mau odor, que se encontra 

ausente do texto de partida: “O olor era tão activo, que eu desafiara todo o alecrim e 

alfazema d‟hum canteiro para extinguilo! Enfim, não podendo aturar mais tempo 

similhante fedentina (...)”. Relativamente à segunda menção, o tradutor não só mantém 

a menção explícita do texto de partida, traduzindo “vedriado” por “pinico”, como ainda 

adiciona palavras que confirmam a acção escatológica dos prisioneiros: “hum dos 

cagadores” e “a peidorrar”. Por fim, relativamente à menção implícita ao acto de 
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evacuar, esta é substituída no texto de chegada por uma menção explícita às fezes: “era 

de merda, e bem rala”.  

Em síntese, estes desvios micro-textuais expandem a presença do realismo 

grotesco na medida em que este índice genérico está presente em passagens do texto de 

de chegada das quais se encontrava ausente no texto de partida. Por fim, ao expandir-se 

a presença do índice genérico do modelo picaresco espanhol torna-se mais patente a 

diferença entre o modelo picaresco apresentado pelo texto de chegada e o outro modelo 

picaresco que circulava em tradução coetaneamente, isto é, o modelo picaresco francês. 

 Finda a exposição dos resultados da análise textual das traduções do nosso 

corpus, queremos sistematizar as nossas conclusões numa tabela a fim de testar as 

hipóteses acima formuladas.  

Texto de 

chegada 

Selecção TP 
Modelo 

genérico TC 
Estratégia Procedimentos 

Língua Modelo 

genérico 

1792-93 Espanhol Espanhol Espanhol Recriação  Manutenção 

1804;1823-24 Francês Francês Francês Recriação Manutenção 

1837 Francês Francês Francês Recriação Manutenção 

1838a  Francês Francês Francês Recriação Manutenção 

1838b Francês Espanhol Espanhol Expansão 

Manutenção 

Explicitação 

Substituição 

Adição 

1848 Francês Francês Espanhol Adaptação 

Explicitação 

Substituição  

Adição 

1849 Espanhol Espanhol Espanhol Expansão 

Manutenção 

Explicitação 

Substituição 

Adição  
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Em conclusão, e retomando as três hipóteses apresentadas no início da secção, os nossos 

resultados indicam, em primeiro lugar, que o total de textos de chegada que apresentam 

o modelo picaresco espanhol no tocante ao realismo grotesco é superior ao total de 

textos de chegada formulados que apresentam o modelo picaresco francês. Em concreto, 

parece-nos que das sete traduções do nosso corpus, quatro apresentam o modelo 

picaresco espanhol e apenas três apresentam o modelo picaresco francês.  

 Em segundo lugar, os resultados da nossa análise sugerem que terá havido uma 

mudança de preferência a favor do modelo picaresco espanhol (em detrimento do 

modelo picaresco francês) por volta de 1838, ano em que são publicadas duas traduções 

distintas do Lazarillo e de Segunda parte de Lazarillo. A primeira (1838a) apresenta o 

modelo picaresco francês, modelo que vinha vigorando desde 1804; a retradução 

(1838b) apresenta já o modelo picaresco espanhol, modelo que vigoraria até 1849. Estas 

datas permitem considerar que o descrédito face ao género picaresco francês tenha 

determinado esta preferência pela formulação dos textos de chegada segundo o modelo 

do género picaresco espanhol. Recordamos que, segundo a nossa análise dos epitextos, 

terá sido por volta de 1830 que se terá desenvolvido uma recusa do género picaresco 

francês. Foi na década de 30 do século XIX que a importação do Gil Blas em versão 

não-traduzida parece ter cedido lugar à importação do Gil Blas na versão de Isla e no 

ano de 1838 é publicada em O Panorama a acusação de plágio a Lesage, que acima 

reproduzimos.  

 Em terceiro lugar, parece-nos que as estratégias apresentadas pelas traduções do 

nosso corpus sugerem uma crescente vontade dos tradutores portugueses em apresentar 

textos de chegada que contivessem, de forma evidente, o índice genérico do modelo 

picaresco espanhol. De notar, que até 1838b não registámos desvios procedentes da 
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manipulação do índice genérico do modelo picaresco apresentado pelo texto de partida. 

Assim, 1792-93 recria o modelo picaresco espanhol, mantendo os elementos grotescos 

presentes no texto de partida. Segue-se um período de prevalência do modelo picaresco 

francês, em que os três textos de chegada do nosso corpus (1804,1823-24; 1837, 1838a) 

recriam o modelo picaresco francês, mantendo a ausência do realismo grotesco. A partir 

de 1838b registámos a manipulação do índice genérico apresentado pelo modelo 

picaresco do texto de partida. Assim 1838b e 1849, expandem o índice genérico do 

realismo grotesco presente no texto de partida, tornando mais patente nos textos de 

chegada portugueses a presença da característica diferenciadora do modelo picaresco 

espanhol face ao francês. A retradução de 1848 consiste num exemplo mais flagrante de 

manipulação genérica em tradução. Tendo como texto de partida a tradução de Lesage, 

texto que apresenta o modelo picaresco francês, o tradutor português parece ter inserido 

o realismo grotesco no texto de chegada português, adaptando-o, desta forma, ao 

modelo picaresco espanhol.  

 Portanto, os nossos resultados apontam no seguinte sentido: as estratégias 

tradutórias verificadas nos últimos três textos de chegada do nosso corpus poderão 

constituir uma reacção contra o género picaresco francês. Esta reacção, por sua vez, é 

indissociável do crescente domínio do sistema literário francês sobre o português, 

verificado anteriormente no presente estudo (capítulo 3). Adicionalmente, devemos 

notar, ainda assim, que o domínio francês parece ter determinado a selecção dos textos 

de partida utilizados pelos tradutores portugueses. Dos três textos de chegada que 

parecem constituir uma reacção anti-francesista, dois (1838; 1848) são traduções 

indirectas mediadas por textos de partida franceses.  
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 Perante estes dados, queremos ainda colocar a hipótese de que os quatro textos 

de chegada formulados segundo as normas do género picaresco espanhol tenham tido 

como finalidade constituir um contra-género aos textos do género picaresco francês. 

Esta hipótese teve origem, não só nos resultados acima expostos, como também na 

reflexão sobre duas afirmações que encontrámos no paratexto de dois textos de chegada 

que seguem as normas do género picaresco espanhol.  

 A primeira afirmação encontra-se no prólogo da primeira tradução do nosso 

corpus (1792-93). Tal como já mencionámos no capítulo anterior, Vicente Carlos de 

Oliveira decide abrir o volume com a seguinte frase: “Eu me propuz a verter em 

Portuguez a Vida, e Acçoens celebres, e graciosas de Gusmaõ de Alfarache, que 

compoz em Hespanhol Matheus Alemaõ, por ser esta edicção a mais correcta e 

verdadeira.” (Alemaõ 1792:I). Portanto, a primeira informação que é dada ao leitor é a 

de que o texto escrito em língua espanhola por Mateo Alemán constitui a edição 

verdadeira. A nosso ver, esta é já uma manifestação da recusa do género picaresco 

francês que se generalizará por volta de 1830. Tal como procurámos demonstrar no 

Capítulo 3, esta declaração ocorre num momento em que os romances picarescos 

espanhóis circulavam no sistema literário português em tradução francesa. Assim, esta 

tradução portuguesa do Guzmán feita a partir do original espanhol é apresentada como a 

restituição do texto “correcto” e “verdadeiro” e, consequentemente, como contrária às 

traduções francesas “falsas” e “incorrectas”.  

  A segunda afirmação consiste na publicidade ao texto de chegada de 1838b, que 

consta no “Catálogo de Livros Portuguezes” de J.P. Aillaud. Dos 27 títulos que se 

encontram nesta catálogo, apenas a entrada da retradução de 1838b é seguida de uma 

informação parentéctica: “AVENTURAS E ASTUCIAS DE LAZARINHO DE 
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TORMES. 2 vol. Em 18 com 6 estampas. (Edição a mais completa)” ([Alemán] 

1848:208). Relembramos que esta retradução é publicada num período em que três 

textos de chegada formulados segundo as normas do género picaresco francês haviam 

sido publicados (1804, 1823-24; 1837; 1838a). Relembramos ainda que, segundo a 

nossa análise textual, todas as menções ao realismo grotesco presentes nos textos de 

partida espanhóis (Lazarillo e Segunda parte del Lazarillo) estão omissas na tradução 

Aventuras maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a). Logo, parece-nos lícito supor 

que a retradução de 1838b se apresenta como a versão integral dos romances picarescos 

espanhóis, contrapondo-se à omissão das menções ao baixo corporal que tornavam a 

edição de 1838a “incompleta”. 

 

4.2.2. O estilo picaresco 

 

Nesta subsecção, queremos testar a hipótese de que o estilo picaresco, característica dos 

romances picarescos espanhóis que apresentámos no Capítulo 2, tenha sido recriada 

pelas traduções do nosso corpus e se tenha relacionado com a luta contra o domínio 

linguístico do Francês. Concretamente, podemos dividir esta hipótese em duas questões. 

Em primeiro lugar, queremos saber se os textos de chegada do nosso corpus apresentam 

as características do estilo picaresco. Para tentar responder a esta questão, a nossa 

análise terá como primeira tarefa o levantamento das marcas de estilo picaresco nas 

traduções portuguesas dos romances picarescos espanhóis e nos respectivos textos de 

partida. Em segundo lugar, procuraremos compreender se as marcas de estilo picaresco 

terão sido mantidas, adicionadas ou omitidas pelos tradutores portugueses (veja-se 

anexo 9). Esta questão acarreta como segunda tarefa a identificação dos procedimentos, 
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estratégias e métodos tradutórios apresentadas pelos textos de chegada do nosso corpus 

referentes às marcas de estilo. Em terceiro lugar, queremos saber se é possível traçar 

uma tendência cronológica de diminuição ou aumento das marcas de estilo picaresco em 

tradução portuguesa. 

Metodologia 

Nesta etapa do trabalho, propusemo-nos cumprir dois objectivos. Por um lado, 

procurámos identificar os procedimentos e as estratégias tradutórias assumidas pelos 

tradutores portugueses dos romances picarescos espanhóis relativas à tradução das 

marcas de estilo picaresco. Isto implicou proceder a uma análise bidireccional das 

marcas de estilo picaresco apresentadas pelos textos de partida e apresentadas pelos 

textos de chegada. Por outro, quisemos fazer um estudo comparativo do total das 

marcas de estilo picaresco apresentadas pelos pares constituídos pela tradução e 

retradução do mesmo texto de partida que o nosso corpus integra. Concretamente, 

comparámos os totais das marcas de estilo picaresco identificadas na tradução (1792-

93) e na retradução (1848) do Guzmán; comparámos os totais das marcas de estilo 

picaresco identificadas na tradução (1804, 1823-24) e na retradução (1837) do 

Estebanillo e ainda os totais das marcas de estilo picaresco identificadas na tradução 

(1838a) e na retradução (1838b) do Lazarillo. Este estudo comparativo procurou 

compreender de que forma terá evoluído cronologicamente a presença das marcas de 

estilo picaresco.  

 Em seguida, iremos expor as tarefas que empreendemos de forma a cumprir os 

dois objectivos acima mencionados. Em primeiro lugar, seleccionámos e classificámos 

as marcas de estilo picaresco a analisar nos textos de partida e nos textos de chegada. 
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Em segundo lugar, delimitámos um corpus textual para a análise micro-textual. Em 

terceiro, construímos uma grelha classificatória dos procedimentos, estratégias e 

métodos identificados.  

A selecção das marcas de estilo picaresco a analisar procedeu, primeiramente, do 

nosso trabalho com as fontes secundárias sobre o romance picaresco espanhol e, em 

seguida, da consulta de dicionários monolingues coetâneos aos textos de partida e textos 

de chegada do nosso corpus.  

Apesar de a quase totalidade das descrições do romance picaresco espanhol 

incluírem o estilo picaresco como uma das características do género, não conseguimos 

localizar nenhum trabalho que analisasse de forma sistemática e aprofundada o estilo 

picaresco. Dispomos somente de um número de estudos (nomeadamente Laurenti 1970; 

Sobejano 1971 e 1975; Cabo 1992; Meyer-Minnemann/Schlickers 2008; Niemeyer 

2008) que enumeram um conjunto de marcas do estilo picaresco que não advêm de uma 

análise micro-textual dos romances do nosso corpus, mas de uma descrição estilística 

preliminar. Tendo coligido as marcas de estilo picaresco avançadas pelos trabalhos 

consultados, parece-nos possível organizá-las em dois grandes grupos: marcas lexicais 

de estilo picaresco e marcas fraseológicas de estilo picaresco. Quanto às marcas 

lexicais, Laurenti e Cabo defendem que o discurso dos narradores picarescos se 

caracteriza pela utilização de palavras que podem ser classificadas como coloquiais, 

familiares e populares. A propósito de Segunda parte del Lazarillo, Laurenti (1970:108-

111) distingue as seguintes marcas lexicais do estilo picaresco: “vulgarismos”, 

“vocablos pebleyos”, “idiotismos, formas populares, locuciones de germanía”. A nível 

fraseológico, o estilo picaresco caracteriza-se, por um lado, por uma construção frásica 

paratáctica, repetitiva e digressiva e, por outro, pela inserção de intertextos da cultura 
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popular e oral. Com respeito a Guzmán, Gonzalo Sobejano (1971) distingue 

“repeticiones, sinonímias, enumeraciones, anáforas, paronomasias, sartas de refranes, 

cadenas de lugares comunes”
65

. 

 Destes dois grupos de marcas de estilo picaresco, decidimos concentrar-nos 

somente no estudo das marcas lexicais de estilo picaresco. A razão pela qual decidimos 

não analisar as marcas de estilo picaresco a nível fraseológico prende-se com a consulta 

preliminar das edições setecentistas e oitocentistas dos romances picarescos espanhóis 

em versão não-traduzida. Sendo que uma das marcas centrais do estilo picaresco a nível 

fraseológico é a frequência de frases longas compostas por múltiplas orações 

subordinadas e coordenadas, as edições dos romances do nosso corpus mostravam tão 

grandes diferenças a nível da segmentação frásica e pontuação que inviabilizaram uma 

análise comparativa.  

 Tendo seleccionado concentrar o nosso estudo nas marcas lexicais do estilo 

picaresco, procurámos começar por fazer uma análise quantitativa destas marcas nos 

textos de partida e nos textos de chegada do nosso corpus de modo a compreender se o 

número de marcas de estilo picaresco teria sido mantido, reduzido ou aumentado em 

tradução portuguesa. Uma vez que as marcas lexicais de estilo picaresco consistem na 

utilização de vocabulário típico do estilo baixo em oposição ao estilo elevado da língua 

literária, procedemos a uma consulta das classificações relativas a marcas de estilo 

baixo e a marcas de língua literária na tabela de classificações dos dicionários coetâneos 

à publicação dos textos de partida e textos de chegada do nosso corpus. Os dicionários, 

entre outras fontes secundárias, a que recorremos foram os seguintes: 

                                                 
65

 A versão que utilizamos deste texto não está paginada.  
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Escopo temporal e 

língua 

(textos a analisar) 

Dicionários e outras fontes consultadas Fontes primárias 

1600-1650 

 

Espanhol 

 

(textos de partida 

das traduções 

directas) 

 

 Covarrubias Horrozco, Sebastián 

de ([1611] 2006) Tesoro de la 

lengua castellana o española 

 

 Correas, Gonzalo ([1627) 

Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales. 

 

Guzmán (1599-1604) 

 

El Buscón (1626) 

 

1700-1750 

 

Francês 

 

(textos de partida 

das traduções 

indirectas) 

 

 Dictionnaire de l’académie 

françoise, III
e
 édition (1740) 

 

Tradução francesa do Estebanillo, 

por Lesage (1734) 

 

Tradução francesa do Guzmán, 

por Lesage (1741) 

1800-1850 

 

Francês 

 

(textos de partida 

das traduções 

indirectas) 

 

 

 Dictionnaire de l’académie 

française, vi
e
 édition (1835) 

 

Tradução francesa do Lazarillo 

(1801) 

 

Tradução do Lazarillo, por 

Grandmaison y Bruno (1833) 

1792-1850 

 

Português 

 

(textos de chegada) 

 

 Faria, Eduardo (1849) Novo 

diccionario da lingua portugueza 

 

 

 Faria, Eduardo (1850-1853) Novo 

diccionario da lingua portugueza 

 

 

 Fonseca, José da (1852) 

Diccionario da lingua portugueza 

 

 

 Manique, Francisco (1856) 

Ensaio phraseologico  

 

Tradução portuguesa do Guzmán, 

por Vicente Carlos de Oliveira 

(1792-93) 

 

Retradução portuguesa do 

Guzmán (1848) 

 

 

Tradução portuguesa do 

Estebanillo (1823-34) 

 

Retradução portuguesa do 

Estebanillo, por José da Fonseca 

(1837) 

 

Tradução portuguesa do 

Lazarillo, por António José Viale 

(1838a) 

 

Retradução portuguesa do 

Lazarillo, por José da Fonseca 

(1838b) 

 

Tradução portuguesa de El 

Buscón (1849) 

 

Mediante a consulta dos Tesoro de la lengua castellana o española (1611) 

compreendemos que o único dicionário de Espanhol coetâneo à publicação dos 



236 

romances picarescos espanhóis em versão não-traduzida não oferece uma classificação 

coerente e sistemática quer das marcas de estilo picaresco quer das marcas de língua 

literária. Tendo feito uma busca por itens lexicais presentes no Guzmán e em El Buscón 

compreendemos que o lexicólogo Covarrubias inclui informações sobre a identificação 

de determinadas palavras com a língua literária e com o estilo picaresco. Mas o facto de 

estas informações se tratarem de notas explicativas e não procederem da aplicação 

sistemática de uma classificação comum impossibilita a organização das marcas lexicais 

encontradas no Guzmán e em El Buscón. Adicionalmente, na identificação de duas 

marcas de estilo picaresco presentes nestes dois romances picarescos espanhóis, 

recorremos a fontes alternativas. A primeira marca consiste na expressão idiomática 

“dares y tomares” que encontramos no Guzmán. A consulta das duas fontes acima 

mencionadas não permitiu a identificação desta expressão como marca de estilo 

picaresco. Por conseguinte, recorremos a uma fonte secundária (Close 2004:220) em 

que, referindo-se ao capítulo LXXIV do Quijote
66

, se classifica esta expressão como 

marca do estilo baixo. A segunda marca é a expressão idiomática “decía en manos” que 

encontramos em El Buscón. Esta marca de estilo picaresco é identificada por Domingo 

Ynduráin numa nota da sua edição do romance picaresco (Ynduráin 2005:101,n.12).  

 O estudo das classificações utilizadas de forma sistemática nos dicionários de 

Português e Francês consultados permitiu-nos construir uma classificação das categorias 

identificadas com a língua literária e com o estilo picaresco, que utilizaremos na análise 

quantitativa dos textos de partida e de chegada.  

 

                                                 
66

 Citamos a passagem do Quijote em que se verifica a presença desta expressão idiomática: “Ítem, es mi 

voluntada que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que 

porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que se le haga cargo de ellos 

(…)” (Cervantes [1615] 2001:575). 
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LÍNGUA LITERÁRIA 

 

ESTILO PICARESCO 
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LÍNGUA LITERÁRIA 

 

ESTILO PICARESCO 

 

Começando pela consideração das classificações das marcas identificadas como língua 

literária, considerámos como primeira classificação tanto nos textos de chegada 

portugueses como nos textos de partida franceses, o adjectivo “poético”. Julgamos que a 

classificação “poético” identifica determinado item lexical com o estilo elevado 

utilizado no modo lírico, modo literário associado tradicionalmente a um maior 

prestígio. Considerámos como segunda classificação, exclusivamente nos textos de 

chegada portugueses, a categoria galicismo, uma vez que o nosso trabalho quer com os 

epitextos analisados na primeira secção do presente capítulo quer com outras fontes 

secundárias sobre o sistema literário português de XIX (analisadas no Capítulo 5) 

sugere que a língua literária no Portugal de Oitocentos era profundamente marcada pela 

interferência directa do Francês. Por fim, considerámos a ausência de classificação de 
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um item lexical nos dicionários coetâneos como marca também de língua literária, uma 

vez que acreditamos que a ausência de classificação remete para a identificação de 

determinado vocábulo com a língua padrão. 

 Passando à consideração das categorias das marcas lexicais do estilo picaresco, a 

primeira classificação é a de expressão idiomática. Incluímos esta classificação, porque 

a sua utilização contribui para o aumento da idiomaticidade do discurso literário. Em 

segundo lugar, incluímos a classificação familiar, em língua portuguesa, e familier, em 

língua francesa. Incluímos esta classificação, porque se trata de um adjectivo que é 

explicitamente descrito nos dicionários consultados como um estilo adequado a 

contextos comunicativos coloquiais. Tal como reproduzimos nas figuras acima, o estilo 

familiar é descrito, nos dicionários portugueses, como um estilo “usual” e “acostumado” 

e, nos dicionários franceses, como um estilo a utilizar numa conversa ou na 

correspondência entre amigos. Em terceiro lugar, incluímos a classificação “vulgar”, em 

língua portuguesa, e “bas”, em língua francesa. A inclusão desta classificação prende-se 

com o facto de ser explicitamente descrita nos dicionários consultados como um estilo 

baixo e, consequentemente, inadequado a assuntos elevados. Em quarto lugar, 

incluímos a classificação “chulo”, em língua portuguesa, e “plaisanterie”, em língua 

francesa. A inclusão destas duas classificações justifica-se pelo facto de serem 

relacionadas explicitamente, nos dicionários consultados, como vocábulos que teriam 

um potencial cómico quando utilizadas num contexto coloquial, mas que seriam 

considerados como “indecentes” ou “insultuosos” num contexto formal. A última 

classificação que incluímos foi a de “termo injurioso”, em língua portuguesa, e “terme 

d‟injure” em língua francesa. Esta classificação remete para a utilização de vocabulário 

tabu, que se caracteriza pelo seu potencial chocante (Xavier 2009).  
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 Após termos seleccionado, da consulta dos dicionários monolingues coetâneos à 

publicação dos romances picarescos em tradução francesa e tradução portuguesa, as 

classificações que remetem para marcas lexicais de estilo picaresco, procedemos à 

delimitação de um corpus textual para análise. A delimitação deste corpus textual 

obedeceu a duas exigências: por um lado, a extensão do corpus teria que se coadunar 

com as limitações temporais do presente projecto; por outro, a sua constituição deveria 

permitir a análise comparativa do número total de marcas lexicais de estilo picaresco 

nas traduções e retraduções do nosso corpus. No que toca à satisfação da primeira 

exigência, decidimos delimitar a análise micro-textual ao primeiro capítulo dos textos 

do nosso corpus. Ao iniciar o levantamento das marcas lexicais de estilo picaresco nos 

textos de partida e nos textos de chegada, cedo compreendemos que, para atingir 

resultados rigorosos, seria forçoso proceder à consulta nos dicionários da totalidade das 

palavras lexicais (ou de conteúdo) que figuravam no primeiro capítulo. Esta foi uma 

tarefa morosa que apenas foi possível graças à delimitação rigorosa do nosso corpus. 

 No entanto, a selecção do primeiro capítulo de cada um dos textos de partida e 

de cada um dos textos de chegada do nosso corpus acarretava a não-satisfação da 

segunda exigência, uma vez que os textos do nosso corpus mostram diferenças na 

segmentação da matéria narrativa em capítulos. Um exemplo claro das diferenças de 

segmentação nos textos de partida e nos textos de chegada do nosso corpus consiste nos 

primeiros capítulos de: Guzmán, da tradução portuguesa de 1792-93, da tradução 

francesa de Lesage (1732) e da retradução portuguesa de 1848. Enquanto o primeiro 

capítulo de 1792-93 recria o primeiro capítulo de Guzmán, o primeiro capítulo da 

retradução de 1848 recria o segundo capítulo da tradução francesa de Lesage que, por 

sua vez, recria um conjunto de parágrafos seleccionados dos três primeiros capítulos do 
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romance picaresco espanhol. Consequentemente, o primeiro capítulo da tradução 

portuguesa (1792-93) e o primeiro capítulo da retradução portuguesa (1848) não 

constituem um corpus comparável.  

 Para conseguir satisfazer a segunda exigência decidimos constituir um corpus 

paralelo alinhado ao nível do parágrafo. Primeiro, considerámos os parágrafos que 

compunham os textos de chegada portugueses que mostravam os desvios mais 

significativos relativamente à segmentação da matéria narrativa. Em seguida, 

seleccionámos para análise os parágrafos correspondentes nas demais traduções da 

mesma obra e respectivos textos de partida. Mediante a aplicação deste método 

constituímos um corpus textual para análise composto pelos seguintes segmentos 

textuais: 

 

Texto de partida Corpus textual 
analisado 

Texto de chegada Corpus textual 
analisado 

Guzmán (1599) Conjunto de parágrafos 
de 1599 que 
corresponde ao 1º 
capítulo de 1848 

Tradução 
portuguesa do 
Guzmán, por 
Vicente Carlos de 
Oliveira (1792-93) 

Conjunto de parágrafos 
de 1792-93 que 
corresponde ao 1º 
capítulo de 1848 

Tradução francesa 
de Estebanillo, 
por Lesage (1734) 

1º capítulo de 1734 Tradução 
portuguesa do 
Estebanillo (1804, 
1823-24) 

1º capítulo de 1823-24 

Tradução francesa 
do Estebanillo, 
por Lesage (1734) 

1º capítulo de 1734 Retradução 
portuguesa do 
Estebanillo  (1837) 

1º capítulo de 1837 

Tradução francesa 
do Lazarillo, por 
Grandmaison y 
Bruno (1833) 

Conjunto de parágrafos 
de 1833 que 
corresponde ao 1º 
capítulo de 1838b 

Tradução 
portuguesa do 
Lazarillo, por 
António José Viale 
(1838a) 

Conjunto de parágrafos 
de 1838a que 
corresponde ao 1º 
capítulo de 1838b 

Tradução francesa 
do Lazarillo 
(1801) 

1º capítulo de 1801 Retradução 
portuguesa do 
Lazarillo, por José 

1º capítulo de 1838 
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da Fonseca 
(1838b) 

Tradução francesa 
do Guzmán, por 
Lesage (1732) 

2º capítulo de 1732 Retradução 
portuguesa do 
Guzmán (1848) 

1º capítulo de 1848 

El Buscón (1646) 1º capítulo de 1646 Tradução 
portuguesa de El 
Buscón (1849) 

1º capítulo de 1849 

 

Na análise micro-textual do corpus acima exposto, identificamos três procedimentos 

relativos à tradução de marcas lexicais de estilo picaresco. (1) manutenção da marca de 

estilo picaresco apresentada pelo texto de partida no texto de chegada; (2) adição no 

texto de chegada de uma marca de estilo picaresco, que se encontra ausente no texto de 

partida; (3) omissão no texto de chegada de marca de estilo picaresco apresentada pelo 

texto de partida.  

Consequentemente, distinguimos três estratégias tradutórias relativas às opções 

de formulação estilística dos textos de chegada: manutenção do total das marcas de 

estilo picaresco do texto de partida no texto de chegada, aumento do total das marcas de 

estilo picaresco do texto de partida no texto de chegada e diminuição do total das 

marcas de estilo picaresco do texto de partida no texto de chegada. Perante os resultados 

quer da análise quantitativa das marcas de estilo picaresco nos textos de partida e 

traduções do nosso corpus, quer da identificação das estratégias tradutórias, 

classificámos ainda os textos de chegada do nosso corpus segundo dois métodos: 

tradução idiomática e tradução não-idiomática. Para este efeito, recuperamos a definição 

do método de tradução idiomática proposta por Peter Newmark: “Idiomatic translation 

reproduces the „message‟ of the original but tends to distort nuances of meaning by 

preferring colloquialisms and idioms where these do not exist in the original” 

(Newmark 1988:47). Assim, considerámos como instâncias de tradução idiomática os 
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textos de chegada que apresentassem uma estratégia de aumento de marcas do estilo 

picaresco e cujo total de marcas apresentado pelo texto de chegada fosse 

significativamente superior ao total de marcas apresentado pelo texto de partida. 

Concretamente, considerámos como traduções idiomáticas os textos de chegada que 

apresentassem um total de marcas de estilo picaresco que constituísse o dobro ou mais 

do dobro do total apresentado pelo texto de partida. Considerámos como exemplos de 

tradução não-idiomática, os textos de chegada que apresentassem uma estratégia de 

diminuição das marcas de estilo picaresco, ou os que apresentassem uma estratégia de 

manutenção das marcas de estilo picaresco, bem como os textos de chegada que 

apresentassem uma estratégia de aumento das marcas de estilo picaresco, ainda que este 

total de marcas não fosse considerado como significativo. 

Resultados  

Começando pelos resultados da análise quantitativa das marcas de estilo picaresco nos 

textos de partida e de chegada do nosso corpus, conseguimos compreender que em três 

dos sete textos de chegada do nosso corpus se verifica a manutenção do total de marcas 

de estilo picaresco e nos restantes quatro textos de chegada do nosso corpus se verifica 

o aumento do total de marcas de estilo picaresco. Compreendemos também que nenhum 

dos textos de chegada do nosso corpus apresenta uma estratégia de diminuição do total 

de marcas de estilo picaresco.  

Texto de 
chegada 

Marcas de estilo picaresco 
Método Total no 

TP 
Total no 
TC 

Estratégia 

1792-93 2 2 Manutenção Tradução não-idiomática 

1804, 1823-24 7 7 Manutenção Tradução não-idiomática 
1837 7 9 Aumento Tradução não-idiomática 

1838a 1 1 Manutenção Tradução não-idiomática 
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1838b 3 15 Aumento Tradução idiomática 

1848 4 15 Aumento Tradução idiomática 

1849 5 10 Aumento Tradução idiomática 

 

Os textos de chegada Historia e acçoens celebres e graciosas de Gusmaõ de Alfarache 

(1792-93), Historia de Estevão Gonçalves (1804, 1823-24) e Aventuras maravilhosas 

de Lazarilho de Tormes (1838a) mantêm o total de marcas de estilo picaresco 

apresentado pelo texto de partida. Visto não haver um aumento das marcas de estilo 

picaresco, consideramo-las como traduções não-idiomáticas. O texto de chegada 

Historia d’Estevinho Gonçalves (1837) apresenta um ténue aumento do total de marcas 

de estilo picaresco apresentado pelos textos de partida, concretamente, 1837 apresenta 

um aumento de duas marcas. Devido às restrições do corpus textual analisado e devido 

ao diminuto número de marcas de estilo picaresco que são adicionadas pelo tradutor não 

a consideraremos como tradução idiomática. Já os últimos três textos de chegada do 

nosso corpus apresentam um acentuado aumento das marcas de estilo picaresco 

apresentadas pelos textos de chegada. No que toca a Aventuras e astúcias de Lazarinho 

de Tormes (1838b), identificámos três marcas de estilo picaresco no texto de partida e 

quinze no texto de chegada. Ou seja, segundo os nossos resultados o total de marcas de 

estilo picaresco apresentado pelo texto de partida quintuplica na retradução portuguesa. 

Relativamente a Historia de Gusmão d’Alfarache (1848), identificámos no texto de 

partida um total de quatro marcas de estilo picaresco e um total de quinze marcas no 

texto de chegada. Isto significa que segundo os nossos resultados o total de marcas de 

estilo picaresco apresentado pelo texto de partida quase triplica na retradução 

portuguesa. Com relação a Historia jocosa do gran’tacanho (1849), identificámos no 

texto de partida um total de cinco marcas de estilo picaresco e um total de dez marcas 

no texto de chegada. Por outras palavras, os nossos resultados sugerem que o número de 
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marcas de estilo picaresco patente no texto de partida duplica na tradução portuguesa. 

Por se verificar um aumento tão acentuado de marcas de estilo picaresco nos últimos 

três textos de chegada do nosso corpus consideramos que constituem traduções 

idiomáticas.  

 Passando à consideração dos procedimentos relativos à tradução de marcas 

lexicais de estilo picaresco apresentadas pelos textos de partida, os nossos resultados 

sugerem que em seis dos sete textos de chegada do nosso corpus, há a omissão da 

maioria das marcas apresentadas pelo texto de partida e a adição de novas marcas 

lexicais de estilo picaresco. A única excepção que encontrámos foi Aventuras 

maravilhosas de Lazarilho de Tormes (1838a) em que a única marca lexical de estilo 

picaresco apresentada pelo texto de partida corresponde à única marca apresentada pelo 

texto de chegada.  

 Em 1792-93, apenas uma das duas marcas de estilo picaresco apresentada pelo 

texto de partida é mantida em tradução, verificando-se a omissão de uma marca e a 

adição uma nova marca no texto de chegada. Em 1804, 1823-24, apenas duas das sete 

marcas apresentadas pelo texto de partida são mantidas em tradução, verificando-se a 

omissão das restantes cinco e a adição de novas cinco marcas de estilo picaresco no 

texto de chegada. Estes dados permitir-nos-iam considerar que os tradutores 

portugueses de 1792-93 e 1804, 1823-24 terão utilizado uma estratégia de compensação 

de modo a manter no texto de chegada o número total das marcas de estilo picaresco 

apresentadas pelo texto de partida. A estratégia de compensação encontra-se definida 

por Anthony Pym numa citação que invocámos no início do presente capítulo como a 

não-recriação em tradução de determinados elementos no mesmo fragmento textual em 
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que se encontram no texto de partida e na sua recriação noutra passagem textual no 

texto traduzido.  

 Em 1837, apenas duas das sete marcas de estilo picaresco apresentadas pelo 

texto de partida são mantidas em tradução, verificando-se a omissão das restantes cinco 

e adição de sete marcas novas no texto de chegada. Em 1838b, apenas duas das três 

marcas de estilo picaresco apresentadas pelo texto de partida são mantidas em tradução, 

omitindo-se uma marca de estilo picaresco e adicionando-se treze novas marcas no texto 

de chegada. Em 1848, das quatro marcas apresentadas pelo texto de partida, apenas uma 

é mantida, enquanto as restantes três estão omissas; assim das quinze marcas de estilo 

picaresco apresentadas por este texto de chegada, uma é resultado do procedimeno de 

manutenção e catorze são resultado da adição do tradutor português. Em 1849, apenas 

uma das quatro marcas de estilo picaresco apresentadas pelo texto de partida é mantida 

em tradução, verificando-se a omissão das restantes três marcas e a adição de nove 

marcas no texto de chegada.  

 A verificação de um elevado número de desvios relativos à tradução das marcas 

de estilo picaresco é interpretada por nós como um possível sinal da importância deste 

elemento para a finalidade da tradução. Os nossos resultados sugerem que a maioria das 

marcas de estilo picaresco foram alvo dos procedimentos de omissão e adição, o que, 

por sua vez, parece sugerir que os tradutores portugueses terão optado por não manter as 

marcas apresentadas pelo texto de partida, inserindo novas marcas que fossem, por 

ventura, mais representativas do estilo baixo em língua portuguesa. Em síntese, parece-

nos que os tradutores poderão ter utilizado as traduções dos romances picaresco 

espanhóis como espaço para desenvolver criativamente o estilo baixo português.  
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 Procedendo agora à comparação do total de marcas de estilo picaresco nos pares 

tradução e retradução de um mesmo texto de partida, parece-nos lícito argumentar que a 

formulação estilística dos textos de chegada do nosso corpus terá evoluído no sentido de 

uma crescente presença de marcas de estilo picaresco. A tradução de 1804,1823-24 do 

Estebanillo apresenta sete marcas de estilo picaresco, enquanto a retradução de 1837 

apresenta nove marcas. Isto significa que entre esta tradução e esta retradução se regista 

um aumento ainda que ténue das marcas de estilo picaresco. A tradução de 1792-93 do 

Guzmán apresenta duas marcas de estilo picaresco, enquanto a retradução de 1848 

apresenta quinze marcas. Portanto, consideramos que entre esta tradução e esta 

retradução se verifica um aumento significativo das marcas de estilo picaresco em 

tradução portuguesa. Por fim, a tradução de 1838a do Lazarillo apresenta uma marca de 

estilo picaresco, enquanto a retradução de 1838b apresenta quinze marcas. Uma vez 

mais, consideramos que entre esta tradução e esta retradução se verifica um aumento 

significativo das marcas de estilo picaresco em tradução portuguesa.  

 Concluindo, a nossa análise textual das marcas de estilo picaresco nos textos e 

partida e textos de chegada teve como primeiro objectivo compreender se a presença de 

marcas de estilo picaresco teria sido mantida, diminuída ou aumentada nos textos de 

chegada do nosso corpus. Os nossos resultados sugerem que em três das sete traduções 

analisadas o total de marcas de estilo picaresco apresentado pelos textos de partida foi 

mantido em tradução. Os nossos resultados sugerem também que em quatro das sete 

traduções do nosso corpus houve um aumento do número de marcas de estilo picaresco 

em tradução. O facto de os tradutores portugueses terem ora mantido ora aumentado o 

total de marcas de estilo baixo apresentado pelos textos de partida parece sugerir que o 
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estilo picaresco constituiria uma característica do género picaresco que pretendiam 

importar via tradução. 

Os nossos resultados sugerem ainda que as últimas três traduções do nosso corpus 

(1838b, 1848 e 1849) são passíveis de serem classificadas de traduções idiomáticas. A 

presença marcada do estilo baixo nos últimos três textos de chegada do nosso corpus 

pode ser ilustrada mediante a invocação das seguintes passagens: 

A principio, não me toou muito tal familiaridade: o couro azevichado do 

palafraneiro, e a sua carranca, capaz de desmammar crianças desagradavão-me. 

Eu engrilava-me ao velo (…). (1838b:I,6) 

Nós avançámos á forçura com tal sofreguice que brevemente limpámos os pratos; 

soube-nos como gaitas; pedimos mais e pregamos tambem com ella em baixo. 

(…) O dono dos burros que comia como hum alarve, e bebia á larga sentiu o fumo 

de Baccho trepar-lhe a miolleira (…). (1848:I,31) 

A boginica deu-me no goto, e tencionei, se podesse, refocilar com ella a fraca 

humanidade. Para encetar namoro, entrei a olhála com olhos derretidos, a contar-

lhe lerias, e sobretudo a arrotar de ricaço. (…) A menina escutava-me 

boaquiaberta, e chupava taes carapetões nem que fossem rebuçados. (1849:II,79-

80)   

 

A nossa análise teve como segundo objectivo identificar os procedimentos relativos à 

tradução das marcas de estilo picaresco apresentadas pelos textos de partida. Os nossos 

resultados sugerem que os tradutores portugueses terão, na sua maioria, optado por 

omitir as marcas do texto de partida, adicionando novas marcas nos textos de chegada. 

O facto de, por um lado, a maioria das marcas de estilo picaresco terem sido alvo dos 

procedimentos de omissão e adição e, por outro, as últimas traduções do nosso corpus 

constituírem traduções idiomáticas sugere que uma das finalidades dos textos de 

chegada do nosso corpus poderia constituir a utilização literária do estilo baixo 



249 

português. Relativamente a esta última conclusão, relembramos que na nossa consulta 

dos periódicos portugueses de Oitocentos, encontrámos um artigo em que se exortava à 

utilização literária do “dialecto popular” português em obras do género picaresco como 

parte da batalha contra a interferência directa do Francês na língua portuguesa. 

Adicionalmente, gostaríamos de acrescentar que, tendo procedido à consulta de todas as 

palavras lexicais do nosso corpus textual nos dicionários monolingues coetâneos, 

encontrámos uma só palavra classificada como galicismo num texto de chegada. Trata-

se da palavra “trem”, que consta do parágrafo final do primeiro capítulo de 1848 (I,9) e 

que Antonio Faria classifica de “Gallicismo escusado” (1849:IV,218). Considerando 

que a língua literária portuguesa do século XIX era fortemente marcada pela 

interferência da língua francesa, a quase total inexistência de galicismos verificada no 

corpus textual analisado parece corroborar o argumento de que os romances picaresco 

espanhóis em tradução portuguesa poderão ter feito parte da luta contra o domínio 

literário e linguístico francês. 

 A nossa análise teve como terceiro objectivo compreender a evolução 

cronológica da presença de marcas de estilo picaresco em tradução portuguesa. Tendo 

comparado os totais de marcas de estilo picaresco apresentados pelos pares constituídos 

pela tradução e retradução do mesmo texto de partida que o nosso corpus integra, 

compreendemos que os textos de chegada do nosso corpus evoluem no sentido de uma 

crescente presença de marcas de estilo picaresco em tradução portuguesa.  

A conclusão deste capítulo será a de que as traduções dos romances picarescos 

espanhóis que circularam no sistema literário português na última década de XVIII e 

primeira metade de XIX parecem ter tido como finalidade a participação na batalha 

contra o domínio do sistema literário francês.  
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Mediante a análise paratextual compreendemos que o género picaresco era 

concebido, pelos leitores portugueses de Oitocentos, como um género transnacional que 

englobava obras procedentes do sistema literário francês e do sistema literário espanhol. 

Compreendemos também que, por volta de 1830, os romances picarescos do nosso 

corpus são frequentemente mencionados em textos galofóbicos como um exemplo 

privilegiado do furto, protagonizado pela Literatura Francesa, de tradições literárias 

alheias. Mediante a análise textual, compreendemos que a maioria das nossas traduções 

segue as normas do género picaresco espanhol, funcionando, argumentamos nós, como 

contra-género às obras do género picaresco francês. Por outras palavras, as traduções do 

nosso corpus parecem ter vindo combater a presença e influência do género picaresco 

francês, exaltando o género picaresco espanhol como a alternativa verdadeira (ainda que 

por vezes tomando como texto de partida os exemplares franceses traduzidos).  

A nossa análise paratextual mostrou também que o género picaresco era 

apresentado, noutros textos galofóbicos, como um género literário a desenvolver no 

combate contra a interferência directa do Francês na língua literária portuguesa. 

Concretamente, os romances picarescos permitiam a utilização do “dialecto popular” 

que, no artigo da Revista Universal Lisbonense acima analisado, é contraposto ao 

Português literário rico em galicismos. A nossa análise textual veio sugerir que os 

tradutores portugueses terão aproveitado as potencialidades dos romances picarescos 

espanhóis para fazerem uso, em obras literárias, do estilo baixo português. Segundo 

Casanova, a ascensão da língua oral a língua literária é uma das estratégias mais 

recorrentes na batalha pela independentização de espaços literários dominados.  
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Capítulo 5. Em que se conta o sucedido ao pícaro em Portugal: 
bem-vindo a casa própria, rechaçado de casa alheia, visitante em 
traje francês e defensor de casa alheia 
Factores que terão influenciado a recepção do romance picaresco 
espanhol em Portugal 

 

Neste último capítulo, iremos convocar os resultados que expusemos nos quatro 

capítulos anteriores de modo a construir uma hipótese explicativa para a história da 

recepção do romance picaresco no sistema literário português. Tal como mencionámos 

na introdução, daremos especial atenção aos factores que poderão ter determinado a 

cronologia da tradução das obras picarescas para Português.   

  Os resultados da investigação até agora apreendida parecem indicar que o 

sistema literário português apresenta um comportamento distinto das demais literaturas 

europeias, quer com respeito à história externa quer com respeito à história interna da 

recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis. Concretamente, a importação 

das obras picarescas nas demais literaturas europeias evoluiu no sentido de o sistema 

exportador de textos de partida e de modelos literários vir a coincidir, nas diferentes 

fases do polissistema literário europeu, com a literatura dominante. Ou seja, nos séculos 

XVI e XVII, detendo Espanha a hegemonia literária na Europa, os romances picarescos 

espanhóis foram importados abundantemente e em tradução directa por vários sistemas 

literários europeus e os textos de chegada foram formulados segundo as normas do 

género picaresco espanhol. No século XVIII, especialmente a partir da segunda metade, 

detendo a França a hegemonia literária na Europa, os romances picarescos espanhóis 

foram traduzidos via tradução francesa pelos demais sistemas literários europeus, e os 

textos de chegada foram formulados segundo o género picaresco francês. 
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 Já no tocante ao sistema literário português, os nossos resultados parecem 

indicar que a recepção via tradução do romance picaresco espanhol evolui a contra 

corrente, isto é, no sentido de uma recusa dos textos de partida e dos modelos literários 

procedentes do sistema literário dominante. Assim, nos séculos XVI e XVII, detendo 

Espanha a hegemonia literária, não se verificou a importação via tradução do romance 

picaresco espanhol, não havendo, assim, a circulação do género picaresco espanhol em 

tradução. Na segunda metade de XVIII, detendo França a hegemonia literária, não 

verificámos a publicação de traduções portuguesas de romances picarescos mediadas 

por traduções francesas. Já no final de XVIII e início de XIX, os romances picarescos 

espanhóis são traduzidos maioritariamente a partir de traduções francesas, mas os textos 

de chegada são, na sua maior parte, formulados segundo o género picaresco espanhol.  

Para além da análise da recepção via tradução dos romances picarescos 

espanhóis em Portugal, neste trabalho estudámos também a interferência directa destas 

obras no sistema literário português e é com base nos resultados deste estudo que vimos 

propor a nossa hipótese explicativa. Relembramos, por um lado, que a nossa leitura de 

um conjunto de trabalhos em Estudos de Tradução apontava para uma relação entre o 

fenómeno da não-tradução acompanhado pelo fenómeno da interferência directa em 

situações de dependência literária. Relembramos, por outro, que os resultados da nossa 

investigação sugerem que, na história da recepção do género picaresco espanhol, 

enquanto os demais sistemas literários europeus sofriam interferência directa do sistema 

literário dominante, o sistema literário português sofria interferência directa.  

 A exposição da nossa hipótese explicativa organizar-se-á em duas secções. Na 

primeira secção, discutiremos um conjunto de fontes que, segundo a nossa análise, 

apresentam um panorama histórico da Literatura Portuguesa até ao século XIX como 
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uma literatura em situação de dependência. Na segunda secção, organizaremos a 

história da recepção dos romances picarescos espanhóis no sistema literário português 

em quatro momentos. Esta segmentação será feita segundo dois critérios, por um lado, 

os distintos fenómenos de recepção observados (interferência directa, ausência de 

interferência, interferência directa mediada, interferência indirecta) e, por outro, os 

diferentes momentos de dependência e as diferentes reacções às situações de 

dependência que o sistema literário português parece ter conhecido desde o século XVI 

até meados de XIX.  

5.1. Fontes sobre a dependência literária portuguesa 

 

Nesta secção, queremos expor a nossa leitura de dois conjuntos de fontes que foram 

determinantes na concepção da explicação que propomos neste trabalho. O primeiro 

conjunto inclui fontes que pensamos interpretarem a história do sistema literário 

português como tendo sido marcada por dois momentos de dependência da Literatura 

Portuguesa. O segundo conjunto inclui fontes que apresentam iniciativas de agentes do 

sistema literário português na batalha contra o domínio das literaturas mais fortes.  

 No primeiro conjunto, incluímos os seguintes três ensaios: “Bosquejo da história 

da língua e cultura portuguesa” ([1826]1984) de Almeida Garrett, “O „francesismo‟ 

([1887-1888]1984) de Eça de Queirós e “Para uma sociologia da literatura portuguesa” 

(1945) de António José Saraiva. Estas três fontes vão ser objecto da nossa atenção pelas 

seguintes razões. Analisaremos os textos de Garrett e de Eça porque, tendo sido 

publicados no século XIX, parecem delatar a consciência, por parte dos intelectuais de 

então, de que pertenciam a um sistema literário que havia estado e ainda se encontrava 
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em situação de dependência. O texto de António José Saraiva será também analisado 

porque tem a particularidade de procurar as deficiências do repertório português que 

terão sido, ao longo da história, colmatadas pela interferência literária.  

 Começando pelo ensaio de Almeida Garrett, este delineia um panorama histórico 

do sistema literário português que pode ser sintetizado da seguinte forma: a Literatura 

Portuguesa ter-se-á estabelecido entre o século XIV e o século XVI, terá atingido a sua 

Idade de Ouro no século de Quinhentos, terá entrado numa fase de decadência a inícios 

do século XVII, só terá superado esta decadência a meados de XVIII, terá passado por 

uma fugaz restauração na segunda metade de XVIII para, finalmente, entrar numa nova 

fase de decadência a finais de XVIII.  

 Assim, segundo Garrett, o sistema literário português terá conhecido duas fases 

de decadência: uma que terá tido lugar entre o século XVII e a primeira metade do 

século XVIII e outra que se terá iniciado a finais de XVIII e se terá mantido ao longo do 

século XIX. Adicionalmente, o autor relaciona estas duas fases de decadência com duas 

“vergonhas” incorridas pelos agentes do sistema literário português. Essas vergonhas 

são descritas na seguinte passagem: 

Tínhamos perdido a independência [em 1580]; perdemos logo o espírito nacional, 

o timbre, o amor pátrio (que amor da pátria poderá haver em quem pátria já não 

tem); a lisonja servil, a adulação infame levou os nossos desonrados avós a 

desprezar seu próprio riquíssimo e tão suave idioma, para escrever no gutural 

castelhano, preferindo aos sonoros helenismos do português as aspiradas arávias 

da língua dos tiranos. Vergonha que só tem par nas derradeiras vergonhas com 

que nos enxovalharam a língua e a fama os tarelos, francelhos, galiciparlas e toda 

a caterva dos galómanos! (Garrett [1826] 1984:25)  
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Portanto, a primeira vergonha consiste no facto de escritores portugueses seiscentistas 

terem começado a utilizar o Espanhol como língua literária em detrimento do 

Português. A segunda vergonha consiste na introdução de estruturas e palavras do 

Francês na língua portuguesa de Oitocentos. Relativamente a esta língua literária rica 

em galicismos, Garrett diz ainda:  

Este mal [que a Academia das Ciências de Lisboa não conseguiu vencer] foi o 

[sic] galomania, que sobre preverter o carácter da nação de todo perdeu e acabou 

com a já combalida linguagem: frases bábaras repugnantes à índole do idioma, 

termos híbridos, locuções arrastadas, sem elegância, formaram a algaraviada da 

moda, e prestes invadiram todas as províncias das letras. (Garrett [1826] 1984:35) 

 

Assim, se a primeira época de decadência fora marcada pela utilização literária da 

língua dos “tiranos”, a segunda época foi marcada pela utilização de uma língua literária 

híbrida com sonoridades e palavras francesas. Estes dois comportamentos, utilização da 

língua dominante e utilização de uma língua híbrida entre a dominada e a dominante, 

são apresentados por Pascale Casanova como comportamentos característicos de 

espaços literários dominados. Logo, consideramos que Almeida Garrett apresenta três 

séculos de Literatura Portuguesa (XVII, XVIII e XIX) organizados em dois momentos 

de dependência literária, o primeiro face ao sistema literário espanhol e o segundo face 

ao sistema literário francês. Relembramos que estes dois momentos são separados por 

cinquenta anos que, segundo Garrett, terão constituído um momento de restauração das 

letras portuguesas.  

 Passando agora ao ensaio de Eça de Queirós, em “O „francesismo‟” é 

apresentada uma descrição cronística e empenhada da dependência cultural de Portugal 

relativamente a França. A descrição é cronística, porque se centra no modo como esta 
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dependência marcou a vida de Eça desde o seu nascimento até à idade adulta. A 

descrição é empenhada, na medida em que se exorta à batalha contra o domínio cultural 

francês. A nossa análise desta fonte concentrar-se-á em três citações que considerámos 

particularmente significativas no âmbito deste trabalho.   

A primeira citação contém uma descrição metafórica da relação entre o sistema 

literário português e o sistema literário francês que parece delatar a consciência, por 

parte de Eça, de uma situação de dependência literária. Descreve o autor: 

Nós [portugueses] estamos apenas colados à superfície, somos um parasita. E se 

nos desprendêssemos desse grande corpo [pele francesa], em que sugamos para 

viver, poderíamos, sem emagrecer e sem deterioração do organismo, ir procurar 

noutro corpo social a vida do nosso espírito. (…) É tempo, pois, de considerar se 

nos convém, como table d’hôte, a literatura da França – a nós, parasitas, que em 

questões de literatura e de tudo, vamos comer a casas alheias. (Eça [1887-1888] 

1984:204)  

 

Desta citação queremos destacar dois elementos. Por uma parte, a metáfora da relação 

entre organismo parasita e organismo hospedeiro parece retratar uma situação de 

dependência literária. Assim, de um lado temos o parasita (sistema literário português) 

que, sendo mais fraco e mais pequeno, depende do hospedeiro, ou seja, depende do 

alimento que dele retira para viver; do outro lado, temos o hospedeiro (sistema literário 

francês) que, sendo mais forte e maior, consegue viver autonomamente e desconhece a 

existência do organismo parasitário. Por outra parte, Eça parece considerar que a 

Literatura Portuguesa foi, ao longo da História, dependente de literaturas estrangeiras. 

De notar que, ao invés de se exortar a uma independentização da Literatura Portuguesa, 

se aconselha a cambiar de literatura exportadora. Este conselho parece ligar-se à crença 
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de que a Literatura Portuguesa é, por definição, parasitária, isto é, que se alimentará 

sempre de literaturas estrangeiras mais fortes.  

 A segunda citação constitui a frase que serve de mote a este artigo: “Portugal é 

um país traduzido do francês em vernáculo” (Eça [1887-1888] 1984:194)
67

. Tomando 

sempre em consideração o modo como Eça esclarece e justifica esta máxima, 

gostaríamos de propor uma interpretação desta citação do ponto de vista do sistema 

literário. Por um lado, mediante a afirmação da inexistência de um “original” português, 

Eça poderá estar a informar-nos que os produtos literários portugueses, entre outros 

produtos, seguiriam, no século XIX, o repertório literário francês. Por outras palavras, 

os produtos literários que circulariam em Portugal constituiriam ora traduções de obras 

francesas ora imitações de obras francesas, tendo-se tornado aparentemente difícil a 

delimitação de um repertório literário exclusivamente português. Assim, esta citação 

parece reiterar o facto de a Literatura Portuguesa Oitocentista ser dependente da 

Literatura Francesa. Por outro lado, a separação entre Literatura Portuguesa e Literatura 

Francesa parecia estar salvaguardada pela utilização do “vernáculo” nos produtos e 

actividades do sistema literário português. Segundo a discussão dos trabalhos de Even-

Zohar, esta descrição parece referir-se à situação de um polissistema literário 

dependente de um polissistema mais forte. Nesta situação, o repertório é 

maioritariamente importado e parte das actividades literárias podem utilizar a língua da 

literatura mais forte, contudo, a língua literária local continua a prevalecer.  

                                                 
67

 Começamos por esclarecer que o artigo de Eça pode ser considerado como a demonstração desta 

máxima, uma vez que o autor narra como a sua formação enquanto cidadão português foi inteiramente 

baseada em mestres e livros franceses e como ainda o seu dia-a-dia, em Lisboa, era francês: “Nos teatros 

– só comédias francesas; nos homens – só livros franceses; nas lojas – so vestidos franceses; nos hotéis – 

só comidas francesas...” (Eça [1887-1888] 1984:198-199). 
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A terceira e última citação consiste na reformulação da frase acima reproduzida, 

para a nova máxima: “Portugal é um país traduzido do francês em calão”
68

. À 

semelhança da nossa leitura da citação anterior, queremos propor uma interpretação 

desta frase, partindo do ponto de vista da Literatura Portuguesa e, mais concretamente, 

da língua literária do polissistema literário português. Comecemos por notar que, noutro 

momento do artigo, Eça justifica que considera o “país” como traduzido do Francês, 

porque identifica o “país” com a minoria culta de Lisboa e Coimbra: 

Mas dir-me-ão: - Tudo isso [a geração que levou o seu francesismo de educação 

por toda a parte, espalhou-o nos livros, nas leis, nas indústrias, nos costumes] é 

uma pequena minoria, feita de alguns literatos, alguns banqueiros e alguns 

mundanos; a vasta maioria do país, a burguesia das vilas, a gente dos campos, 

permanece portuguesa, conservando no seu sentir e no seu pensar o fio da 

tradição, que seria fácil ir buscar lá, para com ele se continuar a tecer a nossa 

verdadeira civilização de feitio português.  

Nenhum erro maior! Essa vasta maioria não conta. Um país, no fundo, é sempre 

uma coisa muito pequena (…). (Eça [1887-1888] 1984:200)  

 

Portanto, enquanto os costumes e a literatura das classes mais ricas e mais escolarizadas 

eram franceses, o verdadeiro carácter português, segundo Eça, permaneceria genuino 

nas camadas mais baixas e menos escolarizadas. Se lermos esta citação do ponto de 

vista da língua literária, invocando para o efeito a terminologia de Bourdieu, parece ser 

sugerido que os falantes da língua legítima utilizariam uma língua influenciada pelo 

francesismo, enquanto a língua portuguesa, livre da interferência francesa, consistiria na 

língua popular. Consequentemente, Portugal poderá ser uma tradução para calão, 

porque o estilo baixo constituiria, então, a única língua de chegada inteiramente 

                                                 
68

 Começamos por esclarecer que esta reformulação parece motivada pelo empenho de Eça na batalha 

contra a imitação da literatura e costumes da França. Deste modo, o autor parece defender que nenhuma 

imitação da Literatura Francesa poderia constituir um produto literário de qualidade, porque, mediante o 

processo imitativo, o que no texto de partida francês era padrão, no texto de chegada português tornar-se-

ia subpadrão, no limite, ofensivo.  
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exclusiva ao polissistema literário português. Por outras palavras, a corrupção extrema 

da língua dominada por via de interferência de estrangeirismos da língua dominante 

poderá ter levado a que a única variante linguística verdadeiramente nacional, i.e. livre 

de influência estrangeira, fosse a língua oral e popular. Relembramos que é nestes casos 

de profunda interferência da língua dominante sobre a língua dominada, que, segundo 

Casanova, a batalha pela autonomia literária incluiu a produção de textos que utilizam a 

língua oral como língua literária
69

.  

Passando agora à leitura da terceira fonte, António José Saraiva explora em 

“Sociologia da literatura portuguesa” (1945) as deficiências do repertório literário que 

poderão ter levado a uma longa situação de dependência do sistema literário português. 

O autor começa por argumentar que a tradição literária portuguesa é primordialmente 

lírica, elitista e afastada das preocupações do mundo extra-literário, verificando-se a 

ausência de géneros literários populares, nomeadamente, o teatro e o romance.  

O autor prossegue argumentando que a Literatura Portuguesa era, até à segunda 

metade de XVIII, uma secção de uma literatura única da Península Ibérica. Nesta 

literatura peninsular, enquanto a Literatura Espanhola era produtiva nos diferentes 

géneros, a Literatura Portuguesa era produtiva somente nos géneros de corte. Diz 

António José Saraiva:  

Devo recordar aqui um facto muito importante, não tanto de natureza social como 

política: até Verney e os Árcades, a literatura portuguesa é uma província da 

literatura peninsular. (...) A literatura castelhana tem uma dupla face: a 

                                                 
69

 Salvaguardamos que a leitura que propomos foi motivada pelos resultados da nossa investigação e pela 

discussão de trabalhos anteriores em Estudos de Tradução, nomeadamente Casanova (2002). Contudo, 

não é nosso objectivo defender que esta frase constituia uma afirmação de Eça de que o discurso 

subpadrão era a única variante linguística livre de afrancesamento no sistema literário português 

oitocentista. Consideramos, pelo contrário, que a frase “Portugal é um país traduzido do francês para o 

calão” admitirá muitas outras leituras válidas.  
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aristocrática e a popular (romance picaresco). Nós mantivemos contacto apenas 

com a face cortesanesca. (Saraiva 1945:53)  

 

Portanto, mediante esta citação, Saraiva parece argumentar que a Literatura Portuguesa 

até meados de XVIII não era independente, mas fazia parte de uma literatura peninsular 

única. A Literatura Espanhola era mais forte, tendo no seu repertório géneros de corte e 

géneros populares, enquanto o repertório português continha apenas géneros de corte.  

 Argumenta ainda António José Saraiva que, no final de XVIII e início de XIX, 

os românticos portugueses, como Garrett, irão tentar suprir esta deficiência de géneros 

populares no sistema literário português e criar uma “consciência literária nacional” 

(Saraiva 1945:45) através de duas estratégias. Primeiro, mediante recolhas que, como o 

Romanceiro (1843), tentassem dotar a Literatura Portuguesa de uma literatura popular. 

Segundo, pela utilização na prosa de um estilo que se aproximasse do Português 

falado
70

.  

Da discussão destas três fontes, gostaríamos de reter que estes textos apontam 

para a existência de dois momentos de dependência na história do sistema literário 

português. Primeiro, entre finais de XVI e meados de XVIII, o sistema literário 

português parece ter formado parte do polissistema literário espanhol. Um sinal desta 

                                                 
70

 Devemos dizer que a nossa leitura do “Bosquejo da história da língua e poesia portuguesa” parece 

corroborar os argumentos de Saraiva, uma vez que Garrett lamenta explicitamente a ausência de géneros 

populares na Literatura Portuguesa. Por um lado, condena a tendência que a Literatura Portuguesa sempre 

mostrou para o Gongorismo, isto é, para o desenvolvimento do género lírico e, dentro do género lírico, de 

estilos que se centram tanto no trabalho sobre a linguagem como numa concepção de arte desligada da 

vida extra-literária. Por outro, lamenta a deficiência da Literatura Portuguesa em géneros literários que 

retratem os “costumes nacionais”. Dentre estes géneros, Garrrett particulariza o teatro, argumentando que, 

porque autores como Sá de Miranda e António Ferreira não retrataram as vidas dos portugueses, a 

Literatura Portuguesa tornou-se dependente da dramaturgia estrangeira: “não temos senão que chorar e 

vivermos, sobre o teatro, de migalhas que medigamos a estrangeiros pelo triste meio de traduções (...)” 

(Garrett [1826] 1984:19).  
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relação de dependência consiste no abandono do Português como língua literária em 

favor do Espanhol. Segundo, entre finais de XVIII e ao longo do século XIX, o 

polissistema literário português parece ter estado dependente do polissistema literário 

francês. Sinais desta relação de dependência são, por um lado, o facto de o repertório 

literáiro português ser maioritariamente importado do sistema literário francês e, por 

outro, a utilização de uma língua literária híbrida rica em galicismos.  

Gostaríamos também de reter que António José Saraiva aponta uma deficiência 

que o repertório literário português terá mantido durante estes séculos, a saber, a 

inexistência de géneros populares. Saraiva chega mesmo a defender que, formando a 

Literatura Portuguesa parte da Literatura Espanhola até meados de XVIII, o repertório 

de géneros populares deste polissistema único, onde se inclui o romance picaresco, era 

produzido pelo sistema literário espanhol. 

Por fim, gostaríamos de reter ainda que, segundo Saraiva, a geração romântica 

terá tentado fundar um repertório literário nacional independente do repertório francês, 

através de duas acções. Primeiro, através do establecimento de uma literatura popular 

portuguesa. Segundo, através da utilização literária da língua oral e popular, talvez, 

sugerimos nós, porque seria a única variante despojada de galicismos.  

Passando agora ao segundo conjunto de fontes, este é constituído por trabalhos 

que estudam, dentro dos dois momentos de dependência literária, as iniciativas que 

parecem constituir reacções ao domínio do sistema literário estrangeiro. Dentre estas 

fontes, começaremos por discutir os trabalhos que sugerem que se terá formado uma 

corrente anti-espanholista no Portugal de XVII. Em seguida, discutiremos os trabalhos 

que sugerem que se terá formado uma corrente anti-francesista no Portugal de XIX.  
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Os estudos que sugerem que terá havido uma corrente anti-espanholista que 

acompanhou o momento de dependência do sistema literário português em relação ao 

sistema literário espanhol são da autoria de Hernani Cidade (1950), Pilar Vásquez 

Cuesta (1988), Ángel Marcos de Dios (2010) e Tobias Bradenberger (2010). De acordo 

com estes autores, esta corrente anti-espanholista tem duas características principais, 

que estão presentes na citação abaixo: 

The political repercussions of the Restoration caused Portugal and Spain to turn 

their backs on each other, similar to Siamese twins. However, this was not the 

case in the cultural milieu, where the social and literary prestige of Castilian 

continued for decades. During the second half of the seventeenth century, the 

compositions of Academia de los Singulares de Lisboa were published twice, and 

Góngora was all the range. (Marcos de Dios 2010:423) 

 

Portanto, em primeiro lugar, a corrente anti-espanholista consistiu numa reacção, não ao 

domínio literário espanhol, mas à ameaça e à concretização, entre 1580 e 1640, do 

domínio político espanhol. Em segundo lugar, trata-se de uma corrente popular, 

observada apenas nas camadas mais baixas da sociedade, continuando a elite cultural 

profundamenta influenciada pela cultura espanhola, como é o caso da Academia dos 

Singulares de Lisboa.  

 A existência desta corrente anti-espanholista é demonstrada, por estes trabalhos, 

mediante a recolha e análise de testemunhos datados de entre meados do século XVI e 

meados do século XVII. Estes testemunhos são retirados ora de correspondência ora de 

obras literárias de cariz popular. Assim, Hernani Cidade analisa as menções à corrente 

anti-espanholista na correspondência entre D. Jorge de Ataíde (15?-?), bispo de Lamego 

e Cristóvão de Moura (1538-1613). Numa carta assinada pelo primeiro, considera-se 

que ter um nome espanhol constitui “mor infâmia que pode ter um fidalgo português”; 
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numa carta assinada pelo segundo, alude-se ao “natural y envejecido odio que el pueblo 

tiene con los Castellanos” (Cidade 1950:42-43).  

 Pilar Vasquez Cuestas recolhe dois testemunhos da segunda metade de XVI. O 

primeiro é do próprio monarca D. Felipe II de Espanha que, em 1579, afima: “hay otros 

entre la gente común que tienen odio natural a nuestra nación”. O segundo é do 

embaixador de Veneza em Lisboa que declara numa missiva existir “odio immortale che 

a regnato, rega e regnarà sempre fra Castigliani e Portoghesi” (Vasquez 1988:15-16).  

 Tobias Bradenberger argumenta que, no rescaldo de 1640, ter-se-ão publicado 

um determinado número de obras de cariz popular e profundamente anti-espanholista. O 

autor menciona os títulos de duas obras que, a nosso ver, são esclarecedores do 

empenho anti-espanholista de alguns agentes literários portugueses: Marte portugués 

contra emulaciones castellanas (1642) de João Salgado de Araújo e Philippica 

portuguesa contra la invectiva castellana (1645) de Frei Francisco de Santo Agostinho 

(Bradenberger 2010:599). Repare-se, pirmeiro, que ambos os títulos têm como elemento 

central a preposição “contra”. Repare-se, em seguida, que em ambos os títulos, a 

preposição opõe dois sintagmas nominais que incluem, de uma parte, o adjectivo 

“português” e, de outra parte, o adjectivo “espanhol”. Repare-se, ainda, que em ambos 

os títulos o sintagma nominal que inclui o adjectivo “português” está à esquerda de 

“contra”, o que parece colocá-lo na posição de atacante.  

Em síntese, um conjunto de testemunhos sugerem que se terá constituído uma 

corrente anti-espanholista na sociedade portuguesa a meados de XVI e que se fortaleceu 

após 1640; este anti-espanholismo é motivado por um acontecimento político particular: 

a perda da independência. Esta repulsa popular por Espanha parece não ter determinado 
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a diminuição da interferência do sistema literário espanhol nas camadas mais 

prestigiadas do sistema literário português, das quais a Academia dos Singulares de 

Lisboa é um exemplo. No entanto, uma vez que esta corrente se verificou nas camadas 

populares da sociedade portuguesa, julgamos lícito considerar a hipótese de que esta 

corrente anti-espanholista tenha influenciado a interferência directa e indirecta de 

géneros populares da Literatura Espanhola como o romance picaresco.  

Passando agora aos trabalhos que argumentam haver-se formado uma corrente 

anti-francesista em Portugal no dealbar de Oitocentos, a nossa discussão centrar-se-á 

nos estudos de Álvaro Manuel Machado, autor de referência neste tema. Destes estudos, 

queremos importar dois contributos: em primeiro lugar, a hipótese explicativa que o 

autor formula para a transferência da ligação de dependência que o sistema literário 

português mantinha com o sistema literário espanhol para o sistema literário francês; em 

segundo lugar, a observação de um movimento desenvolvido no sistema literário 

português a finais do século XVIII e inícios do século XIX que visava combater a 

influência literária e linguística de França. No entanto, para que se compreenda os dois 

contributos de Machado, é necessário antes invocar, do trabalho O “Francesismo” na 

literatura portuguesa” (1984), os dois significados que a palavra francesismo conheceu 

em Português até finais de XIX. Por um lado, a palavra francesismo referia-se a uma 

imagem mítica da França, e principalmente Paris, como centro da civilização europeia, 

da modernidade e da cultura. Por outro lado, e principalmente a partir dos Árcades, a 

palavra francesismo consistia numa forma despicienda de mencionar o fenómeno do 

afrancesamento da cultura portuguesa e da língua portuguesa que se relaciona com um 

movimento de repulsa a esse mesmo afrancesamento. 
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Relacionada com a primeira acepção de francesismo está a explicação, proposta 

por Álvaro Manuel Machado, para a transferência, protagonizada pelo sistema literário 

português, de uma situação de dependência face à Literatura Espanhola para uma 

situação de dependência face à Literatura Francesa. Argumenta o autor que no ano de 

1640, e a par da Restauração política, se terá iniciado a restauração da Literatura 

Portuguesa. Isto significa que a Literatura Portuguesa se procurou independentizar da 

Literatura Espanhola, diferenciando-se dela. Argumenta ainda que, paradoxalmente, a 

relação de dependência literária do sistema literário português face ao francês está 

relacionado com o movimento da Restauração literária, na medida em que a 

diferenciação face ao sistema literário espanhol se processou através da interferência e 

imitação do sistema literário francês.  

A segunda acepção da palavra francesismo é indissociável de um forte 

movimento, que se observou no sistema literário português a partir dos finais do século 

XVIII e ao longo do século XIX, contra o domínio do sistema literário francês. A partir 

da recolha e análise de um corpus alargado de textos, composto essencialmente por 

artigos de jornais e peritextos de obras traduzidas e não-traduzidas, Álvaro Manuel 

Machado consegue demostrar que nos alvores do Romantismo português havia a 

publicação frequente e numerosa de textos galofóbicos. Estes textos galofóbicos tinham 

como objectivo combater a influência da cultura francesa e da língua francesa em 

Portugal. Neste combate são postas em prática duas estratégias. A primeira consistia na 

apresentação de obras de outras literaturas estrangeiras que não a francesa. À 

semelhança do artigo de Eça em que se exortava à procura de novos sistemas literários 

exportadores, alguns dos textos discutivos por Álvaro Manuel Machado procuram 

suscitar o interesse dos leitores portugueses por outras literaturas, exaltando géneros 
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literários dessas literaturas em detrimento dos géneros literários da Literatura Francesa. 

A segunda estratégia consiste no depurar a língua portuguesa de toda a interferência 

directa francesa. Com um objectivo assumidamente didáctico, os textos que ensaiam 

esta estratégia procuram ensinar os escritores portugueses a produzir obras num 

Português expurgado de galicismos. Para este efeito, alguns, como o artigo “Linguagem 

Vernácula” que dicutimos no capítulo anterior, procuram demostrar que o Português é 

uma língua rica. Outros textos ou mesmo obras procuram desmascarar os galicismos 

que foram introduzidos na Língua Portuguesa através da construção de listas de 

estrangeirismos que deveriam ser evitados.  

Da multiplicidade de fontes primárias discutidas por Álvaro Manuel Machado, 

seleccionámos dois textos que constituem exemplos de cada uma das estratégias de 

combate ao francesismo. O primeiro exemplo trata-se de um artigo publicado na secção 

literária do primeiro número de O Chronista (4 de Março de 1827), periódico fundado 

por Almeida Garrett. Os conteúdos que este artigo anónimo se propunha abordar 

encontravam-se esclarecidos desde o título: “Estudo da literatura estrangeira- Influência 

dela em Portugal, principalmente da francesa. – Modo como rectificar essa influência.” 

Assim, começando pelo estudo da influência da literatura estrangeira em Portugal, o 

autor defende que os “milhares de traduções francesas” tiveram os seguintes efeitos 

nefastos no sistema literário português: “Vulgarizou-se esta língua [francesa] entre nós, 

tomou-se por molde e exemplar para tudo; a nossa perdeu-se, e o modo, o espírito, o 

génio, tudo o que era nacional despareceu (...)”. Ou seja, devido à forte interferência do 

sistema literário francês, a língua portuguesa ter-se-ia modificado seguindo o exemplo 

do Francês e o repertório literário português seria quase totalmente importado. Passando 

para o modo de rectificar a influência da Literatura Francesa, o autor considera que o 
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sistema literário português deveria importar de outras literaturas: “(...) devem-se 

empenhar todos os que amam a literatura portuguesa e desejam o seu aumento, em 

estudar também outras nações cultas, combiná-las umas com as outras, sem fazerem 

escola de nenhuma (...)” (apud Machado 1986:114).  

O segundo exemplo consiste numa obra que procura alertar os escritores 

portugueses para múltiplos galicismos que, à força de serem muito utilizados, poderiam 

não ser facilmente reconhecíveis. No mesmo ano de 1827, é publicado em Lisboa a 

seguinte obra: Glossario das palavras e frases da lingua franceza que por descuido, 

ignorancia ou necessidade se teem introduzido na locução portugueza, por Cardinal 

Saraiva (Machado 1986:118). Trata-se de uma recolha de estrangeirismos em uso pelos 

falantes do Português, de modo a evitar a sua utilização e, assim, despojar a língua 

portuguesa de galicismos.  

Como conclusão desta secção, queremos reunir e reorganizar os contributos aqui 

discutidos de modo a particularizar, por um lado, os momentos de dependência que, 

segundo estes trabalhos, o sistema literário português terá conhecido desde o século 

XVI até finais do século XIX. Por outro, as correntes de combate ao domínio político e 

literário estrangeiro que, segundo estes trabalhos, terão sido desenvolvidos por agentes 

portugueses. 

Em primeiro lugar, as fontes aqui discutidas defendem que entre o século XVI e 

primeira metade de XVIII, o sistema literário português fazia parte do polissistema 

literário espanhol. O sistema literário português de então não produzia nem o número 

nem a multiplicidade de actividades suficientes para existir autonomamente, sendo 

particularmente deficitário em géneros literários populares. Adicionalmente, a língua 
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literária principal do sistema literário português era, neste momento de dependência, o 

Espanhol.  

Em segundo lugar, as fontes sugerem que, depois de 1640, se verificou um 

afastamento parcial entre a cultura portuguesa e a cultura espanhola, que estará 

provavelmente relacionado com uma corrente anti-espanholista que se fortaleceu na 

Restauração. De notar que esta corrente não parece ter determinado qualquer 

diminuição de interferência espanhola nas camadas literárias portuguesas mais 

prestigiadas. Nós argumentámos que, visto a corrente anti-espanholista se ter 

desenvolvido especialmente nas camadas mais baixas da sociedade portuguesa, poderá 

ter determinado uma diminuição da interferência espanhola ao nível dos géneros 

populares, como o romance picaresco.   

Em terceiro lugar, as fontes aqui discutidas defendem que a partir de finais do 

século XVIII e durante o século XIX, o polissistema português se encontrava 

dependente do polissistema literário francês. O repertório literário português de então 

era maioritariamente importado da Literatura Francesa e a língua literária utilizada nos 

produtos literários era forte e directamente influenciada pelo Francês.  

Em quarto lugar, as fontes sugerem que nos alvores do Romantismo se formou 

uma corrente contra o francesismo. A luta contra o domínio francês parece ter incluído 

as seguintes quatro iniciativas: a importação de obras de outras literaturas estrangeiras 

que não a francesa, a expurgação dos galicismos que se encontravam na língua 

portuguesa, o foment de uma “prosa oral” que Saraiva nota em Garrett e, por fim, o 

estabelecimento de uma literatura popular. 
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5.2. A dependência literária e a recepção do romance picaresco espanhol em 

Portugal 

Portanto, os resultados da nossa investigação sugerem que a história da tradução dos 

romances picarescos espanhóis pelo sistema literário português terá sido determinada 

pelas relações dependência que a Literatura Portuguesa estabeleceu, primeiro, com a 

Literatura Espanhola e, depois, com a Literatura Francesa. Os nossos resultados 

sugerem ainda que na recepção portuguesa do romance picaresco espanhol é possível 

distinguir quatro momentos segundo os diferentes fenómenos de recepção verificados. 

Esclarecemos que estas quatro fases da recepção portuguesa da literatura picaresca 

espanhola, porque englobam diferentes fenómenos de recepção por vezes sincrónicos, 

se sobrepõem parcialmente.  

A apresentação destes quatro momentos consitituirão a explicanda que 

propomos para a história da recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis 

pelo sistema literário português. Mais detalhadamente, as três primeiras fases 

constituirão uma proposta de explicação para o fenómeno da não-tradução das obras 

picarescas espanholas até 1792. Segundo os nossos resultados, este fenómeno de não-

tradução ter-se-á relacionado, num primeiro momento, com a interferência directa dos 

romances picarescos espanhóis, num segundo momento, com uma situação de embargo 

ideológico e, num terceiro momento, com a interferência directa dos romances 

picarescos espanhóis mediada pelo sistema literário francês. Relativamente ao último 

momento, exporemos as razões que poderão ter estado por trás da importação via 

tradução dos romances picarescos espanhóis pelo sistema literário português entre 1792 

e 1849. Em concreto, retomaremos a reflexão que entabulámos no capítulo anterior 
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sobre as finalidades que os textos de chegada do nosso corpus parecem ter assumido na 

Literatura Portuguesa de finais de XVIII e primeira metade de XIX.  

O primeiro momento da recepção portuguesa da literatura picaresca espanhola 

terá tido lugar na primeira metade de XVII e é marcado pela importação dos romances 

picarescos espanhóis em versão não-traduzida. As fontes consultadas argumentam que 

este terá constituído um período em que o sistema literário português formava parte do 

polissistema literário espanhol. Os resultados da nossa investigação parecem corroborar 

este argumento e ainda vir a sugerir que a importação dos romances picarescos 

espanhóis terá formado parte de movimentos mais latos de interferência directa da 

Literatura Espanhola sobre a Literatura Portuguesa. Isto significa que, no que toca à 

circulação dos romances picarescos espanhóis na primeira metade de XVII, a Literatura 

Espanhola e a Literatura Portuguesa parecem ter funcionado como uma só.  

Primeiramente, a nossa leitura dos trabalhos que discutem a existência ou 

inexistência de uma literatura picaresca portuguesa parece corroborar o argumento de 

que, no século XVII, o sistema literário português constituiria uma secção do 

polissistema literário espanhol. Nestes trabalhos, a discussão sobre a possibilidade de 

classificar como picarescas determinadas obras da Literatura Portuguesa cede passo à 

discussão em torno da nacionalidade de determinadas obras da série picaresa espanhola. 

O facto de esta discussão estar na agenda destes autores parece um sinal de que, durante 

o Barroco, os limites entre produtos e produtores, por um lado, da Literatura Portuguesa 

e, por outro lado, da Literatura Espanhola são difusos. O facto de, como argumenta João 

Palma-Ferreira, obras portuguesas poderem ter sido incorporadas na Literatura 

Espanhola, e não o contrário, sugere que era a Literatura Portuguesa que se encontrava 

incoporada na Literatura Espanhola, e não o contrário.  
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Adicionalmente, também a história da publicação dos textos de partida do nosso 

corpus parece corroborar com este argumento, uma vez que conta com a interferência 

directa de agentes do sistema literário português no polissistema literário dominante. 

Esta interferência parece sugerir que, até à Restauração, as fronteiras entre agentes da 

Literatura Portuguesa e agentes da Literatura Espanhola seria difusa, pois ambos 

agentes parecem actuar numa única e mesma literatura. Verificámos que a publicação 

da Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache (1604) teve lugar em Lisboa e 

esteve a cargo de agentes do sistema literário português. Assim, a impressão deste 

volume foi empreendida pelo impressor Pedro Crasbeeck que, no século XVII, publicou 

em Lisboa tanto obras em língua portuguesa como em língua espanhola como ainda em 

língua latina. A censura esteve a cargo do inquisidor Frei António Freire tal como nos 

informa o peritexto em língua portuguesa
71

: “Por mandado do Supremo Conselho da 

Sancta Inquisição, vi e examinei este livro, intitulado Segunda parte de Guzmão de 

Alfarache, Atalaya de la vida humana, e com as emendas que lhe fiz não fica tendo 

cousa alguma contra nossa santa fe e bôs costumes…”. As licenças para impressão e 

circulação foram concedidas pelos inquisidores também portugueses Marco Teixeira e 

Rui Pirez da Veiga. Por último, o privilégio real, concedido por Filipe II, foi da 

responsabilidade dos secretários Sebastião Pereira e Durante Correa: “Eu, el Rei, faço 

saber aos que este alvará virem que Mateo Alemão, ora estante nesta cidade…” 

(Alemán [1604] 2003:II,13-15). Ou seja, este facto histórico sugere que haveria a 

interferência directa de uma multiplicidade de agentes do sistema literário português na 

Literatura Espanhola: autores que escreviam originais em Espanhol, inquisidores que 

censuravam obras espanholas, representantes do poder temporal e real que concediam as 
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 De notar que, apesar de todas as edições modernas de Guzmán de Alfarache incluírem estes peritextos 

em língua portuguesa, a utilização da língua portuguesa no paratexto deste romance parece não ter 

suscitado o interesse dos investigadores da literatura picaresca espanhola.  
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licenças para a publicação de obras literárias espanholas. Resumindo, estes resultados 

parecem apontar para o funcionamento de uma comunidade literária única, sem 

fronteiras entre produtos e agentes literários, comunidade essa que teria como língua 

literária o Espanhol.  

Neste trabalho, argumentamos que o fenómeno da não-tradução dos romances 

picarescos espanhóis até meados de XVII poderá ter sido determinado pela relação de 

dependência do sistema literário português face ao polissistema espanhol. Encontrando-

se a Literatura Portuguesa em situação de dependência e, concretamente, tendo como 

língua literária o Espanhol, os romances picarescos espanhóis parecem ter sido 

importados em versão não-traduzida como parte de movimentos mais latos de forte 

interferência directa da Literatura Espanhola. Relembramos que a nossa investigação 

apontou a publicação de sete edições de romances picarescos espanhóis em versão não-

traduzida em Lisboa e Coimbra bem como a comercialização destes textos, por parte de 

livreiros lisboetas.  

O segundo momento da recepção portuguesa da literatura picaresca espanhola 

terá tido lugar entre meados de XVII e meados de XVIII e parece ser marcado pela 

ausência de importação dos romances picarescos espanhóis, quer em versão traduzida 

quer em versão não-traduzida. Esta ausência de interferência directa ou indirecta poderá 

estar relacionada com a corrente anti-espanholista que, segundo as fontes consultadas se 

terá fortalecido nas camadas mais populares portuguesas após 1640. Concretamente, 

colocamos a hipótese de que este fenómeno de não-importação se possa dever a uma 

situação de embargo ideológico.  
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Relembramos que, segundo João Ferreira Duarte, a situação de embargo 

sociológico consiste no rechaço de produtos culturais provenientes de um determinado 

contexto literário de partida, como parte de um movimento civil mais lato contra um 

determinado estado-nação, motivado por um acontecimento político. Segundo as fontes 

que invocamos na secção anterior, o acontecimento político do domínio filipino parece 

ter originado uma corrente anti-espanholista. Apesar de esta corrente ser apresentada 

pelas fontes a partir de testemunhos da antipatia e mesmo do ódio que as camadas mais 

populares portugueses pareciam nutrir pelo povo espanhol, e não mediante acções de 

rechaço de elementos e produtos procedentes de Espanha, julgamos lícito colocar a 

hipótese de que esta corrente anti-espanholista, que se verificou no Portugal do século 

XVI, possa ter determinado a não-interferência directa ou indirecta dos romances 

picarescos espanhóis.  

Aos testemunhos de anti-espanholismo apresentados pelas fontes invocadas, 

queremos, da nossa parte, propor um exemplo mais. Trata-se do provérbio, ainda hoje 

atestado na língua portuguesa, “De Espanha nem bom vento nem bom casamento”. No 

nosso ponto de vista, este provérbio parece constituir uma exortação à prudência face a 

toda a interferência procedente de Espanha. Segundo o que a nossa pesquisa permitiu 

averiguar, este provérbio foi pela primeira vez recompilado no ano de 1651, em Adagios 

portugueses reduzidos a lugares communs. A formulação que o provérbio tinha então 

parecia exortar, já não à prudência, mas ao rechaço de qualquer interferência espanhola: 

“De Castela, nem vento nem casamento” (Delicado 1651:42). Isto significa que nos 

anos que se seguiram à Restauração, nasceu e começou a circular uma máxima entre o 

povo que exortava à recusa de tudo o que viesse de Espanha. Este provérbio poderá ser 

um testemunho de uma situação de embargo ideológico.  
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Tal como já expusemos no capítulo 3, os dados que sugerem que terá havido um 

interregno na recepção dos romances picarescos espanhóis pelo sistema literário 

português até meados de XVIII procederam de três tarefas que empreendemos. 

Primeiro, verificámos nos catálogos bibliográficos da literatura picaresca que, após 

1640, parece ter sido interrompida a publicação de romances picarescos espanhóis em 

versão não-traduzida em Portugal, com a única excepção do Lazarillo editado em 

Lisboa, por última vez, em 1660. Segundo, verificámos tanto nos catálogos 

bibliográficos da literatura picaresca como em A Tradução em Portugal que nenhum 

dos romances picarescos do nosso corpus havia sido traduzido para Português e 

publicado em volume até 1792. Terceiro, verificámos que num conjunto de 47 catálogos 

livreiros do século XVIII, eram publicitadas somente edições de finais de Quinhentos e 

inícios de Seiscentos das obras picarescas, sugerindo-se assim que teria havido uma 

interrupção na procura destas obras pelos compradores lisboetas e, consequentemente, 

uma interrupção da importação de edições mais modernas
72

.  

Dentro deste rechaço popular generalizado de obras literárias espanholas, 

parece-nos lícito argumentar que os romances picarescos espanhóis seriam um alvo 

particularmente pertinente desta corrente anti-espanholista. Relembramos que, segundo 

os estudos sobre o género picaresco na Europa, as obras picarescas espanholas terão 

começado por circular em tradução, a princípios de XVII, como obras informativas da 
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 O argumento de se que terá verificado uma situação de embargo ideológico no sistema literário 

português pós-1640 parece corroborado pelo levantamento das entradas referentes a traduções de obras 

literárias espanholas publicadas em Portugal até 1750 registadas em A Tradução em Portugal. Assim, 

durante a segunda metade de XVIII verificamos a quase total inexistência de traduções portuguesas de 

obras literárias procedentes da Literatura Espanhola. Registam-se somente as excepções de Livro do 

infante Dom Pedro de Portugal (1644, 1698) e uma novela exemplar de Cervantes (1651). Na primeira 

metade de XVIII regista-se o aparecimento de um novo género de obras em prosa, importado don 

polissistema literário espanhol via tradução, que conhece relativo êxito editorial. Referimo-nos a obras 

como Historia da donzella Theodora (1712, 1735, 1741, 1745, 1755), Historia do imperador Carlos 

Magno (1732, 1742, 1750, 1759) e Historia do grande Roberto, duque de Normania (1732, 1733, 1757). 

Contudo, só a finais de XVIII assistiremos a um aumento mais significativo da importação via tradução 

de obras da Literatura Espanhola.  
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realidade, carácter e costumes espanhóis. Ou seja, recusar a importação dos romances 

picarescos espanhóis no início de Seiscentos talvez significasse a recusa de um produto 

considerado tipicamente espanhol.  

 O terceiro momento terá tido lugar na segunda metade de XVIII e primeira 

metade de XIX e é marcado pela importação dos romances picarescos espanhóis em 

tradução francesa. As fontes secundárias consultadas argumentam que este terá 

constituído um momento em que o polissistema literário português se encontrava 

dependente do polissistema literário francês.  

De acordo com as fontes secundárias discutidas na secção anterior, durante o 

século XVIII, a Literatura Portuguesa parece ter transferido a situação de dependência 

que a unia à Literatura Espanhola para a Literatura Francesa. Inclusivamente, Álvaro 

Manuel Machado argumenta que esta nova relação de dependência terá sido motivada 

por um projecto de diferenciação da Literatura Portuguesa face à Espanhola, projecto 

que aliou, paradoxalmente, a recusa de produtos e modelos literários espanhóis à 

interferência de produtos e modelos literários espanhóis. Por outras palavras, a 

Literatura Portuguesa ter-se-á assumido como um sistema literário distinto do espanhol, 

mediante a importação de produtos e modelos franceses. Da nossa parte, a análise que 

empreendemos de um conjunto de catálogos de livreiros lisboetas de Setecentos parece 

sugerir que esta estratégia de diferenciação terá determinado a substituição da 

importação dos romances picarescos espanhóis em versão original pela importação dos 

romances picarescos espanhóis em tradução francesa no sistema literário português. Em 

concreto, a nossa análise destes catálogos parece mostrar, primeiramente, uma recusa 

dos romances picarescos espanhóis em versão não-traduzida e, em seguida, uma 

progressiva substituição do fenómeno de interferência directa pelo fenómeno de 
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interferência directa mediada. Por outras palavras, uma progressiva substituição das 

edições mais antigas dos romances picarescos espanhóis em versão não-traduzida, por 

edições modernas das traduções francesas destes romances.  

Neste trabalho, argumentamos que a não-tradução dos romances picarescos 

espanhóis até 1792 poderá ter sido determinada pela relação de dependência do 

polissistema literário português face ao polissistema literário francês. Os romances 

picarescos espanhóis parecem ter sido importados em tradução francesa como parte de 

movimentos mais latos de forte interferência directa, quer de produtos quer de agentes, 

da Literatura Francesa.  

No que toca à interferência directa de produtos e segundo a nossa investigação, a 

circulação dos romances picarescos espanhóis em versão francesa parece ter formado 

parte de um fenómeno mais lato de circulação de textos em língua francesa, traduções e 

originais, no polissistema literário português. Tal como tivemos a oportunidade de 

expor (Maia 2010a:177), a nossa análise de duas fontes informativas sobre a circulação 

de obras literárias em Portugal de finais de Setecentos e inícios de Oitocentos veio 

sugerir que a maioria dos produtos trocados no mercado literário português consistiriam 

em tradução e originais em língua francesa. Nos dois catálogos organizados pela RMC 

e, posteriormente, pela RMCGECL que elencavam os títulos de obras proibidas que 

haviam sido apreendidas na alfândega ou em bibliotecas e livrarias portuguesas, o 

predomínio de títulos em língua francesa é claro. Concretamente, no Catálogo de livros 

defesos neste Reino, desde o dia da Criação da Real Mesa Cençoria athé ao prezente. 

Para sevir no expediente da Caza de Revizão (IANTT/RMC, livro 12) 60% dos títulos 

estão redigidos em Francês, no Indix dos livros de que não se conhece author 

(IANTT/RMC, livro 17) 84% dos títulos estão redigidos em Francês.  
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 Ainda relativamente à recepção das obras picarescas espanholas em tradução 

francesa, a nossa investigação sugere que esta terá não só precedido a publicação dos 

textos de chegada do nosso corpus como também acompanhado esta publicação. O 

facto de a tradução em língua portuguesa dos romances picarescos espanhóis não ter, 

aparentemente, invabilizado a circulação coetânea das traduções francesas parece 

corroborar o argumento de que a dependência literária da Literatura Portuguesa face à 

Francesa se terá mantido ao longo do século XIX. Ao invés de se registar a substituição 

de uma situação de interferência directa por uma situação de interferência indirecta, 

comportamento que, segundo argumenta Annie Brisset, participou de movimentos de 

independentização literária noutros espaços dominados, os nossos resultados parecem 

indicar que a circulação de romances picarescos espanhóis em tradução francesa terá 

prosseguido na segunda metade de XIX. 

 Relativamente à interferência directa de agentes do polissistema literário francês, 

a nossa investigação sugere que os grandes responsáveis pela importação e 

comercialização das traduções francesas dos romances picarescos espanhóis terão sido 

livreiros franceses imigrados em Lisboa e Coimbra. Adicionalmente, argumentámos que 

a interferência directa destes agentes faz parte de um movimento mais lato de imigração 

de livreiros franceses que, muito provavelmente, impelidos pelo surgimento de um novo 

mercado de livros em língua francesa, se estabeleceram em Portugal. De notar que estes 

livreiros era parentes de livreiros activos em França, com quem trabalhavam na 

importação de produtos literários. Esta rede de importação de obras parece, no limite, 

ter tornado Portugal uma extensão do mercado livreiro francês.  

 O quarto momento da recepção portuguesa da literatura picaresca espanhola terá 

tido lugar entre 1792 e 1849 e é marcado pela importação via tradução dos romances 
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picarescos espanhóis pelo polissistema literário português. Segundo as fontes 

consultadas, neste período ter-se-á verificado, por um lado, uma crescente dependência 

da Literatura Portuguesa face à Literatura Francesa e, por outro, uma corrente de 

combate ao francesismo desempenhada por agentes do polissistema literário português. 

Os resultados do presente estudo vêm sugerir que a importação via tradução dos 

romances picarescos espanhóis terá sido determinada, por um lado, pelo crescente 

domínio do polissistema literário francês sobre o português. Vem sugerir, por outro, que 

as razões por detrás desta importação prender-se-ão com o combate contra o 

francesismo. Em concreto, neste estudo argumentamos que os textos de chegada do 

nosso corpus tenham tido como potencial finalidade o combate contra o domínio 

francês.  

 Os resultados referentes à história externa da tradução da literatura picaresca 

para Português parecem indicar que a transferência destes produtos terá sido 

determinada pelo crescente domínio da Literatura Francesa, em particular, pela 

interferência directa de agentes do polissistema literário francês. Começámos por 

compreender que cinco dos sete textos de chegada do nosso corpus haviam sido 

impressos por tipógrafos parisienses; compreendemos, em seguida, que a 

comercialização destas traduções havia sido levada a cabo, num primeiro momento, por 

livreiros portugueses e franceses sediados em Portugal para depois ser exclusiva de 

livreiros franceses sediados em Paris; compreendemos, por fim, que os primeiros textos 

de chegada do nosso corpus haviam circulado em Portugal e no Brasil e que os últimos 

haviam circulado exclusivamente em Paris. Isto significa que a publicação da maior 

parte dos textos de chegada do nosso corpus terá unido produtores e consumidores do 

sistema literário português que se encontravam profundamente subjugados ao domínio 
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da língua e cultura francesas. No seguimento das lutas entre liberais e absolutistas ter-

se-á constituído uma comunidade de exilados portugueses em Paris na qual se 

incluiriam os tradutores e os leitores de parte das traduções do nosso corpus
73

.  

 Os resultados referentes à história interna da tradução da literatura picaresca em 

Português parece indicar que esta terá sido determinada pela corrente anti-francesista 

que se verificou no dealbar do Romantismo português. Neste trabalho, argumentamos 

que a importação via tradução dos romances picarescos espanhóis entre 1792 e 1849 

poderá ser indisssociável do papel que estas traduções parecem ter assumido no 

combate ao francesismo.  

 Relembramos que as fontes secundárias discutidas na secção anterior apontam 

quatro estratégias que fizeram parte do combate ao francesismo. A primeira consiste na 

importação de obras de outras literaturas estrangeiras que não a francesa. Os dados que 

nos fazem acreditar que os textos de chegada do nosso corpus terão participado desta 

estratégia provêm do nosso trabalho sobre a bibliografia dos tradutores do nosso corpus, 

a análise paratextual das traduções e análise textual das mesmas. O nosso trabalho sobre 

a bibliografia dos tradutores mostrou o empenhamento de Vicente Carlos de Oliveira e 

António José Viale, na divulgação em português de tradições literárias estrangeiras não-

francesas, especialmente, a inglesa e a clássica. No que toca ao estudo dos paratextos, 
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 Inclusivamente, apesar de não termos conseguido reunir dados conclusivos sobre o assunto, parece-nos 

que no final da primeira metade de XIX, poderá ter havido um corte de relações literárias entre os agentes 

literários portugueses que se econtravam em Paris e os agentes que se encontravam em Portugal. Por um 

lado, relembramos que não conseguimos encontrar qualquer registo que nos permitisse afirmar que os 

textos de chegada 1848 e 1849 tenham circulado no espaço português. Por outro lado, encontrámos um 

dado paratextual que parece sugerir que as obras seriam mais bem recebidas pelo público leitor sediado 

em Portugal se, ao invés de se apresentar como publicado em Paris, se apresentasse falsamente como 

publicado em Portugal. Trata-se de um romance português não-traduzido intitulado Historia de D. João 

da Falperra que, apesar de ter sido publicado em 1840 em Paris por Beaulé et Jubin, se apresenta 

peritextualmente como publicado em Lisboa. Se tomarmos em consideração que em 1834 tivera lugar a 

vitória liberal, é verosímil supor que o público em Portugal se tenha desinterssado ou até recusado os 

produtos literários publicados pelos exilados absolutistas. 
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compreendemos, por um lado, que os romances picarescos espanhóis seriam 

frequentemente mencionados em artigos galofóbicos, publicados nos periódicos 

portugueses de Oitocentos, como exemplo do furto de tradições estrangeiras por parte 

da Literatura Francesa. Compreendemos, por outro, que duas traduções do nosso corpus 

(1792-93 e 1838b) terão sido apresentadas explicitamente como contra-género aos 

romances picarescos franceses, ou seja, teriam tido como finalidade constituir uma 

alternativa à influência do género picaresco francês. A análise textual parece ter 

demostrado, por uma parte, que o tradutor de 1849 terá utilizado Historia jocosa do 

gran’tacanho para divulgar informações relativas à Literatura Espanhola do Século de 

Ouro. Por outra parte, as estratégias tradutórias apresentadas por quatro das sete 

traduções do nosso corpus parecem demostrar um empenhamento dos tradutores 

portugueses em apresentar textos formulados segundo o modelo picaresco espanhol, 

disponibilizando, assim, em Português, um modelo genérico próprio de Espanha. Ainda 

que, em alguns casos, tenham recorrido paradoxalmente, a textos de partida em francês,.   

 A segunda e terceira estratégias consistem na expurgação dos galicismos da 

língua literária portuguesa e o fomento de uma “prosa oral”. Na secção anterior, 

partindo da interpretação da máxima de Eça “Portugal é um país traduzido do francês 

para o calão” argumentámos que a terceira estratégia deve ser interpretada como parte 

da segunda. Isto é, encontrando-se generalizado o uso de uma língua literária híbrida 

rica em galicismos, a língua popular e oral constituiria a única variedade linguística do 

Português que haveria escapado à interferência do Francês. Consequentemente, a 

utilização do estilo baixo em obras literárias consistiria na ascensão da língua 

portuguesa genuína, isto é, livre de galicismos, a língua literária. Mais uma vez, os 

dados que nos levam a acreditar que os textos de chegada do nosso corpus terão 
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participado desta estratégia provêm do nosso trabalho sobre a bibliografia dos tradutores 

e da análise paratextual e textual das traduções.  

 Dentre os tradutores do nosso corpus é José da Fonseca quem terá demonstrado 

explicitamente o seu empenho em libertar o Português de galicismos. Fonseca ter-se-á 

dedicado à compilação de dicionários em Língua Portuguesa, procurando, assim, quer 

contribuir para a fixação da ortografia portuguesa quer providenciar provas da riqueza 

do vocabulário do Português. Relativamente à análise dos paratextos, encontrámos num 

artigo intitulado “Linguagem Vernácula”, a exortação ao fomento do género picaresco 

em Português, como parte do projecto de depuração da língua literária portuguesa. 

Segundo este artigo, o papel dos romances picarescos redigidos em Português no 

enquadramento da luta contra a interferência linguística francesa consistiria na 

utilização literária do “dialecto popular” da língua portuguesa. No que toca à análise 

textual, os nossos resultados parecem sugerir que os tradutores portugueses terão ora 

mantido ora aumentado a presença de marcas de estilo baixo nas traduções portuguesas 

dos romances picarescos espanhóis. Os nossos resultados sugerem ainda que as opções 

tradutórias delatadas pelos desvios micro-textuais parecem delatar um empenhamento 

dos tradutores em subsitituir as marcas de estilo picaresco apresentadas pelos textos de 

partida por novas marcas por ventura mais ilustrativas do estilo baixo português. Por 

outras palavras, os tradutores portugueses parecem ter reescrito estas obras de modo a 

utilizar literariamente a variante oral e popular da língua portuguesa.  

 Adicionalmente, a nossa análise dos textos de partida parece sugerir que as obras 

do género picaresco espanhol constituíram obras particularmente propensas à utilização 

literária de variedades linguísticas subpadrão. No capítulo 2, argumentámos que o 

romance picaresco espanhol deve ser lido como um género carnavalizado, pois, segundo 
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a nossa análise, todos os índices genéricos parecem organizar-se segundo o princípio 

geral do rebaixamento. O rebaixamento implica que os elementos que se encontram, 

fora do contexto do Carnaval, na posição de dominados, por exemplo, personagens que 

se encontrem na base da pirâmide social ou variedades linguísticas de baixo prestígio 

social, ascendam a posições de poder. Assim, nos romances picarescos espanhóis em 

versão não-traduzida, o pícaro ascende a protagonista e autor de uma obra literária e, 

porque assume a palavra, também a sua variedade linguística ascende a língua literária.  

 A última estratégia de combate ao francesismo elencada pelas fontes secundárias 

discutidas na secção anterior consiste no estabelecimento de uma literatura popular 

portuguesa. Os dados que nos levam a argumentar que as traduções portuguesas dos 

romances picarescos espanhóis terão participado desta estratégia dizem respeito à 

história externa da tradução portuguesa das obras picarescas espanholas. A nossa 

investigação parece sugerir que a publicação das traduções do nosso corpus terá sido 

acompanhada pela publicação de um conjunto de textos que noutras literaturas 

europeias fez parte da apropriação do modelo genérico picaresco. Este conjunto de 

textos é formado quer por pseudo-traduções, quer por pseudo-originais quer ainda por 

apropriações em língua portuguesa das obras do género picaresco.  

 Ou seja, os textos de chegada do nosso corpus parecem ter contribuído para o 

estabelecimento de uma literatura popular portuguesa de três formas distintas. Primeiro, 

terão concedido um espaço para as primeiras experimentações do cultivo em Português 

deste género literário popular, ainda sob o velo e os auspícios dos mestres estrangeiros 

do género picaresco. Referimo-nos concretamente à publicação de pseudo-traduções 

que se tornou possível graças à circulação em versão traduzida das obras do género 

picaresco. Segundo, terão funcionado, as prórprias traduções do nosso corpus, como 
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primeiras obras (supostamente) originais deste género literário popular. Referimo-nos 

concretamente à publicação dos pseudo-originais 1848 e 1849 que, segundo os nossos 

resultados, parecem ter circulado como romances picarescos originalmente escritos em 

Português. Terceiro, parecem ter constituído um modelo a imitar para a criação de 

versões nacionais dos romances picarescos espanhóis. Referimo-nos concretamente à 

publicação de aproximações em Português destas obras populares espanholas de que são 

exemplo O Gaiato do Terreiro do Paço, ou o Gil Braz Portuguez (1845) e O Galego: 

vida, ditos e feitos de Lázaro Tomé (1845) de Alexandre Herculano.  
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Considerações finais 

 

Após termos procurado traçar o longo caminho que terá conduzido o pícaro até à 

Literatura Portuguesa, é chegado o momento de olhar para trás, relembrar os passos 

tomados, apresentar distintos caminhos que decidimos não seguir e sugerir rotas futuras. 

Iremos, assim, relembrar as tarefas empreendidas e reunir sumariamente as conclusões 

que fomos atingindo. Esta reflexão final será também crítica na medida em que 

sujeitaremos os contributos do nosso trabalho à acção de dois movimentos contrários. 

Por um lado, um movimento de contracção, que procurará traçar os limites do presente 

contributo e explicitar as concessões que fizemos no decorrer da investigação. Por 

outro, um movimento de expansão, em que se reivindicará a relevância das conclusões 

delineadas para responder a questões mais latas do que as colocadas no presente estudo.  

 Este trabalho constitui um contributo para a história da recepção do romance 

picaresco espanhol no sistema literário português. Pelo que conseguimos averiguar, a 

recepção portuguesa das obras picarescas espanholas nunca havia sido estudada 

anteriormente de modo aprofundado. Este fenómeno afigura-se surpreendente por 

variadas razões. Por um lado, o estudo da recepção dos romances picarescos espanhóis 

nas demais literaturas europeias conta já com múltiplos trabalhos. Por outro, o interesse 

que a aparente inexistência de uma literatura picaresca portuguesa suscitou nos 

investigadores portugueses parece não ter acarretado o interesse pelo estudo da recepção 

das obras do género picaresco em Portugal, mesmo que autoridades no estudo do género 

picaresco como Claudio Guillén, Fernando Lázaro Carreter e Fernando Cabo tenham 

defendido, como procurámos demonstrar no Capítulo 1, que o estudo da constituição de 
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literaturas picarescas autóctones deve ter como ponto de partida a análise da recepção 

das obras picarescas espanholas.  

O presente projecto teve como objectivo principal compreender os factores que 

poderiam explicar a cronologia da recepção portuguesa da literatura picaresca 

espanhola. Por esta razão, discutimos, no Capítulo 1, um conjunto de estudos anteriores 

sobre a recepção e produção de obras do género picaresco na Europa de modo a 

compreender quais os factores contextuais que, segundo os autores consultados, teriam 

determinado a cronologia da recepção das obras picarescas espanholas e a produção de 

literaturas picarescas autóctones. O nosso trabalho com estes estudos sugeriu que a 

cronologia da recepção da literatura picaresca espanhola nas demais literaturas 

europeias e a cronologia da constituição das diferentes literaturas picarescas nacionais 

teriam sido determinadas pelas relações de poder entre os diferentes espaços literários. 

Por esta razão, decidimos privilegiar a análise das trocas literárias enquanto 

determinadas pelas relações de poder entre literaturas dominantes e literaturas 

dominadas.  

Tendo decidido privilegiar o estudo das desigualdades de poder literário como 

possível determinante da recepção dos romances picarescos espanhóis na Literatura 

Portuguesa, invocámos e discutimos, ainda no Capítulo 1, um grupo de trabalhos em 

Estudos de Tradução que concederam o modelo teórico que utilizámos na análise das 

trocas literárias. Em alguns dos estudos discutidos, defendia-se a existência de relações 

de dependência entre literaturas fracas a literaturas fortes. Nós argumentámos que, 

apesar de a relação de dependência ser estabelecida através de fortes movimentos de 

interferência literária e apesar de a tradução ser um canal de interferência, no estudo das 

relações entre sistemas dominantes e sistemas dominados é pertinente distinguir, por um 
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lado, os movimentos de interferência directa e, por outra, os movimentos de 

interferência indirecta. Este argumento adveio da leitura de trabalhos que apresentavam 

a substituição do fenómeno da interferência directa pelo fenómeno de interferência 

indirecta como parte de uma estratégia de independentização da literatura dominada 

(Brisset 2009). Os resultados da nossa investigação parecem confirmar a pertinência da 

consideração de movimentos de interferência directa e de movimentos de interferência 

indirecta num estudo de História da Tradução.  

Utilizando as conclusões procedentes da nossa discussão dos trabalhos em 

Estudos de Tradução, procedemos a uma leitura dos estudos que discutem a 

(in)existência de uma literatura picaresca no Barroco português. A nossa leitura sugeriu 

que nestes trabalhos, a tarefa de análise da presença de características textuais do género 

picaresco em obras portuguesas parece ter cedido lugar à discussão da nacionalidade 

literária de algumas obras do género picaresco. Argumentámos ainda que a difícil 

destrinça entre obras pertencentes, por um lado, à Literatura Portuguesa e, por outro, à 

Literatura Espanhola, poderia constituir um sinal de que, na segunda metade de XVI e 

primeira metade de XVII, a Literatura Portuguesa e Literatura Espanhola constituíssem 

uma só literatura.  

  Uma vez que esta investigação se propôs estudar a importação de um género 

literário particular, procedemos, no segundo capítulo, à descrição do género picaresco 

espanhol. Mediante a análise dos cinco romances picarescos do nosso corpus e o estudo 

das fontes secundárias seleccionadas, argumentámos que o romance picaresco espanhol 

é passível de ser classificado como um género carnavalizado. Tendo consultado estudos 

anteriores que analisavam a presença de elementos da cultura do Carnaval nos romances 

picarescos espanhóis, não conseguimos localizar nenhum trabalho que descrevesse o 
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género picaresco como pertencente à Literatura do Carnaval. Da nossa parte, 

argumentámos que o romance picaresco espanhol poderá ser interpretado como a 

textualização da prática carnavalesca da coroação do parvo, estando os múltiplos índices 

genéricos do romance picaresco espanhol organizados segundo o princípio geral e 

carnavalesco do rebaixamento. 

 Infelizmente, devido às limitações do presente trabalho, foi-nos forçoso 

restringir a nossa análise aos índices genéricos que seriam posteriormente convocados  

como elementos a considerar na análise paratextual e textual das traduções do nosso 

corpus. Deixámos de fora da nossa descrição os índices genéricos que compõem a 

pseudo-autobiografia, não expondo a forma como no romance picaresco, o pícaro 

ascende não só a protagonista da história, como também a narrador e autor da sua 

própria história. O nosso trabalho excluiu também a análise do índice genérico do 

cronótopo da estrada da vida, não aprofundando a forma como, no romance picaresco, a 

narração da biografia do protagonista é coincidente com a narração de uma viagem na 

Espanha e Europa contemporâneas. Esperamos no futuro ter a oportunidade de 

completar a nossa descrição do género picaresco espanhol com a análise destas duas 

características. Adicionalmente, pretendemos, numa próxima oportunidade, analisar as 

restantes obras picarescas espanholas de modo a averiguar se a descrição que aqui 

apresentamos permitirá a leitura de toda a série picaresca espanhola ou se, pelo 

contrário, será somente aplicável às cinco obras do nosso corpus.  

 No seguimento da leitura do género picaresco espanhol como género 

carnavalizado, assinalámos a propensão deste género literário para subverter relações de 

dominação. O carácter subversor das obras do género picaresco havia sido já 

amplamente demonstrado relativamente à sátira social e à paródia de géneros elevados 
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que as obras picarescas encenam. Da nossa parte, demos primazia à consideração do 

estilo picaresco como subversão da língua literária oficial, argumentando que esta 

característica parece tornar os romances picarescos espanhóis particularmente profícuos 

na luta pela independentização de espaços literários dominados. Este argumento, 

recuperado do trabalho de Pascale Casanova, parece ser fortalecido pelos resultados do 

presente estudo. Os nossos resultados parecem indicar que os romances picarescos 

espanhóis em tradução portuguesa terão participado no combate contra o domínio 

literário francês, e, mais concretamente, que terão sido instrumentos utilizados num 

projecto que visava substituir a língua literária oficial rica em galicismos pelo vernáculo 

português. O estudo de Pascale Casanova invoca dois exemplos históricos em que a 

produção de obras picarescas autóctones estiveram envolvidas em projectos de 

independentização de literaturas dominadas: Adventures of Huckleberry Finn (1884) de 

Mark Twain
74

 e Macunaíma
75

 (1928) de Mário de Andrade. Nestas duas obras, a língua 

popular e oral é apresentada como alternativa à utilização literária da língua do sistema 

dominante.  

 Ainda no Capítulo 2, argumentámos que as particularidades do género picaresco 

francês poderão ser entendidas no contexto da extinção da cultura carnavalesca em 

França ao longo do século XVII. Por outras palavras, o romance picaresco em França 

poderá ter seguido o trilho dos demais géneros carnavalizados, tendo sido sujeito à 

depuração de todos os elementos do realismo grotesco legislada pelo respeito pelas 

bienséances. A análise das diferenças entre o modelo picaresco francês e o modelo 

picaresco espanhol justifica-se pelo facto de termos compreendido que, nos finais de 
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 Para uma leitura de Adventures of Huckleberry Finn como romance picaresco, veja-se Monteser 

(1975:71-86). 

75
 Para uma leitura de Macunaíma como romance picaresco, veja-se González (1994). 
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XVIII e inícios de XIX estes dois modelos genéricos teriam circulado simultaneamente 

em tradução no sistema literário português.  

No Capítulo 3, central no presente trabalho, procurámos traçar os movimentos 

de importação dos romances picarescos espanhóis quer em versão original quer em 

tradução francesa quer ainda via tradução portuguesa. Procurámos também estudar os 

agentes responsáveis pela tradução, publicação e comercialização das obras do género 

picaresco no sistema literário português. Neste momento, iremos relembrar as tarefas 

empreendidas com a finalidade de, por um lado, explicitar os limites da nossa 

investigação e sugerir formas de dar continuidade à investigação realizada e, por outro, 

reivindicar a pertinência da consideração dos dados aportados pelo nosso trabalho em 

estudos de âmbito mais alargado, nomeadamente, em estudos dedicados à História do 

mercado livreiro português de XVIII e XIX e em estudos dedicados à História dos 

tradutores portugueses de Setecentos e Oitocentos.  

Procurando traçar a importação de obras picarescas em versão original e em 

tradução francesa, fizemos um levantamento das edições dos romances picarescos 

espanhóis em versão original publicadas em território português e consultámos as 

entradas referentes aos romances picarescos espanhóis quer em versão original quer em 

tradução francesa num corpus de catálogos livreiros lisboetas dos séculos XVIII e XIX. 

Os resultados destas tarefas permitiram identificar três momentos de recepção das obras 

picarescas espanholas anteriores à publicação dos textos de chegada do nosso corpus. 

Primeiro, os romances picarescos espanhóis em versão original terão circulado no 

sistema literário português até meados de XVII; segundo, terá havido uma interrupção 

da importação destas obras, quer em versão original quer em tradução francesa, durante 

a segunda metade de Seiscentos e a primeira de Setecentos; terceiro, a partir de meados 
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de XVIII até meados de XIX, terá havido uma importação dos romances picarescos em 

tradução francesa. Portanto, as fontes analisadas permitiram-nos traçar tendências de 

importação dos romances picarescos espanhóis em Portugal. No futuro, gostaríamos de 

compreender o volume dos exemplares de romances picarescos em versão original e em 

tradução francesa que terão circulado no sistema literário português. Para conseguirmos 

uma aproximação a tais dados, teremos de proceder à análise de um corpus mais 

alargado de fontes, entre as quais destacamos os catálogos livreiros do Porto, os 

catálogos livreiros de Coimbra e os pedidos de importação para Portugal de livros 

vindos do estrangeiro. 

Procurando traçar a importação via tradução dos romances picarescos espanhóis, 

empreendemos as seguintes tarefas: fizemos um levantamento das entradas referentes 

aos romances picarescos espanhóis traduzidos em Português em A Tradução em 

Portugal bem como em catálogos bibliográficos da literatura picaresca, fizemos um 

levantamento das traduções portuguesas dos romances do nosso corpus publicadas 

depois de 1930, procurámos mapear os exemplares consultáveis das traduções do nosso 

corpus e analisámos as informações adicionais concedidas pela publicidade a estes 

textos na Gazeta de Lisboa e na Bibliographie de France. Deste modo, conseguimos 

corrigir determinadas imprecisões que constavam da obra A Tradução em Portugal, 

nomeadamente, ao distinguir as entradas referentes a traduções portuguesas dos 

romances picarescos espanhóis que foram efectivamente publicadas das entradas-

fantasma, i.e., entradas que se refeririam a textos de chegada que, segundo os nosso 

dados, nunca terão sido publicados. É nossa convicção que a bibliografia organizada por 

Gonçalves Rodrigues, se constitui uma ferramenta de investigação única que tornou 
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possível múltiplos projectos em História da Tradução, também necessita de estudos de 

caso que, como o presente, permitam o seu progressivo aperfeiçoamento. 

De modo a restringir o escopo da nossa investigação, decidimos fazer o 

levantamento unicamente das traduções dos romances picarescos espanhóis publicadas 

em volume, tendo excluído assim, as traduções publicadas em folheto de cordel e em 

periódicos. Não obstante, estamos conscientes de que a publicação das traduções das 

obras picarescas espanholas em livro de cordel e em folhetim ocupou um lugar muito 

significativo na História da circulação europeia do género picaresco espanhol. 

Aproveitamos inclusivamente esta observação para explicitar a nossa convicção de que 

a publicação de duas traduções portuguesas do Lazarillo no mesmo ano de 1838 esteja 

relacionada com o êxito da publicação da tradução francesa da mesma obra em folhetim 

no ano de 1836
76

. Por conseguinte, o trabalho de levantamento e análise das traduções 

portuguesas dos romances picarescos espanhóis publicadas em volume deverão ser 

completado no futuro pelo levantamento e análise das traduções portuguesas das obras 

picarescas publicadas noutros suportes.  

Relativamente ao estudo dos tradutores portugueses dos romances picarescos 

espanhóis, começámos por tentar identificar os responsáveis pelas traduções anónimas 

do nosso corpus, mediante a consulta dos pedidos de impressão relativos aos textos de 

chegada publicados em Portugal, mediante a pesquisa da publicidade às traduções nos 

periódicos Gazeta de Lisboa e Bibliographie de France e a análise dos catálogos 

livreiros. A nossa pesquisa permitiu identificar o primeiro tradutor português do 

Guzmán, Vicente Carlos de Oliveira, e constituir uma bibliografia dos textos traduzidos 

pelo tradutor anónimo de Aventuras de Estevão Gonçalves (1804, 1823-24). Em 
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 Sobre esta tradução francesa, veja-se Abreu (2010).  
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seguida, fizemos um levantamento das obras publicadas pelos tradutores identificados, 

estudámos o paratexto do total destas obras e consultámos as fontes secundárias 

disponíveis sobre a biografia de estes tradutores. Acreditamos que o nosso trabalho 

constituirá um contributo diminuto, mas, ainda assim, significativo, para a História dos 

tradutores portugueses de Setecentos e Oitocentos.  

Relativamente a outros agentes responsáveis pela importação via tradução dos 

romances picarescos espanhóis, centrámos a nossa atenção nos tipógrafos-livreiros 

responsáveis pela publicação e comercialização dos textos de chegada do nosso corpus. 

No caso dos tipógrafos-livreiros portugueses, fizemos um estudo das fontes secundárias 

disponíveis sobre estes agentes, procurando compreender o seu lugar no mercado 

livreiro português, nomeadamente, que lojas detinham e se procediam de famílias 

tradicionalmente ligadas ao comércio livreiro. No caso dos agentes parisienses, fizemos 

um levantamento e uma contabilização das obras publicadas em língua portuguesa por 

estes tipógrafos-livreiros com o objectivo de tentar compreender o volume das 

publicações em língua portuguesa que estes agentes teriam editado na primeira metade 

de XIX. Investigámos ainda a biografia da família Aillaud, por nos parecer que é 

particularmente informativa relativamente aos movimentos de imigração de livreiros 

franceses para Lisboa e Coimbra e à emigração de parte dos seus descendentes para 

Paris onde, segundo os nossos dados, terão prosseguido, alimentando o mercado livreiro 

português. A importância que estes livreiros-tipógrafos franceses terão tido no comércio 

livreiro lisboeta é ainda visível no facto de a livraria Aillaud & Lello estar ainda sediada 

na Rua Nova do Carmo, no facto de uma livraria Bertrand estar ainda sediada na Rua 
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Garrett e no facto de a Livraria Férin
77

 estar ainda sediada na Rua Nova do Almada. 

Acreditamos que o nosso trabalho constituirá um contributo reduzido, mas, ainda assim, 

significativo para o conhecimento do mercado livreiro português, uma vez que procurou 

integrar informações sobre a biografia e produção de sete tipógrafos-livreiros bem como 

sobre as relações intrincadas que o sistema literário português terá mantido com agentes 

livreiros franceses entre meados de XVIII e meados de XIX.  

 Os resultados procedentes do total das tarefas empreendidas no Capítulo 3, 

distinguem quatro momentos na história da recepção dos romances picarescos 

espanhóis no sistema literário português. Verificámos a importação dos romances 

picarescos espanhóis em versão original na primeira metade de XIX, verificámos a 

ausência de importação das obras picarescas espanholas (quer em versão original quer 

em versão traduzida) entre a segunda metade de XVII e a primeira metade de XVIII e 

verificámos a publicação dos romances picarescos espanhóis em tradução portuguesa 

entre 1792 e 1849. Foi oportunamente explicitado que verificámos no sistema literário 

português de finais de Setecentos e primeira metade de Oitocentos a circulação 

simultânea de traduções francesas e traduções portuguesas dos romances picarescos 

espanhóis.  

 Os nossos resultados sugerem também que os três momentos em que 

verificámos a recepção dos romances picarescos espanhóis pelo sistema literário 

português, não tomando por ora em consideração o período que compreende a segunda 

metade de XVII e a primeira metade de XVIII, terão constituído períodos históricos em 

que o sistema literário português se encontrava numa situação de extrema dominação.  
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 Os livreiros Férin, responsáveis pela abertura de um gabinete de leitura em 1840, não eram de 

nacionalidade francesa, mas belga. Contudo, uma vez que as fontes secundárias sobre os livreiros 

franceses em Portugal consideram o Férin como parte deste fenómeno, nós também os consideraremos.  
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 Por um lado, compreendemos que a importação dos romances picarescos 

espanhóis em versão não-traduzida e a recepção dos romances picarescos espanhóis em 

tradução francesa fizeram parte de movimentos mais latos de interferência directa quer 

de produtos quer de agentes procedentes de sistemas literários dominantes em 

momentos diversos. Estes fenómenos de forte interferência indirecta parecem colocar o 

espaço literário dominado numa situação híbrida, em que grande parte das actividades 

literárias é desenvolvida na língua do sistema literário dominante e por agentes do 

sistema literário dominante. Esta situação híbrida parece concretizar-se no espaço 

literário dominado pela omnipresença do sistema dominante tornando-o, no limite, 

parte, extensão ou arremedo da literatura mais forte.  

 Assim, na primeira metade de XVII, aquando da importação dos romances 

picarescos espanhóis em versão não-traduzida, Pilar Vasquez Cuesta (1988) assinala a 

presença de uma multiplicidade de agentes culturais espanhóis em Portugal, 

nomeadamente tipógrafos e companhias espanholas de comedias. A corte falava 

Espanhol, a maioria dos originais eram redigidos em Espanhol, as obras de outras 

literaturas estrangeiras eram lidas em traduções espanholas, o teatro era em Espanhol. 

Argumentámos que a Literatura Portuguesa era, na primeira metade de XVII, uma parte 

integrante da Literatura Espanhola e que no espaço literário português se registava a 

omnipresença do sistema literário espanhol. 

 Entre a segunda metade de XVIII e a primeira metade de XIX, aquando da 

importação dos romances picarescos espanhóis em tradução francesa, verificámos que a 

maior parte das obras em circulação no sistema literário português eram originais 

franceses e traduções francesas; argumentámos que o mercado editorial português era 

monopolizado por tipógrafos-livreiros franceses sediados quer em Lisboa e Coimbra 
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quer em Paris; verificámos que os gabinetes de leitura eram igualmente detidos por 

agentes franceses; e, por fim, demonstrámos que a língua literária portuguesa era 

apresentada, em ensaios e artigos jornalísticos de Oitocentos, como contendo muitas 

palavras importadas da língua francesa. Esta forte interferência directa do sistema 

literário dominante parece ter-se efectivado na omnipresença no espaço literário 

português do sistema literário francês. Esta omnipresença que, de alguma forma, terá 

tornado o espaço literário português uma extensão e um arremedo do sistema literário 

francês, foi testemunhada por Eça de Queirós na segunda metade de XIX num texto que 

não deixámos de invocar: “Apenas nasci, apenas dei os primeiros passos, ainda com 

sapatinhos de croché, eu comecei a respirar a França. Em torno de mim só havia a 

França” (Eça [1887-1888] 1984:195).  

 Por outro lado, a publicação de cinco dos sete textos de chegada do nosso corpus 

tiveram lugar numa situação também híbrida e de extrema dominação, mas que assume 

contornos complemente distintos. Se, nos dois momentos anteriores, o fenómeno da 

recepção dos romances picarescos espanhóis terá tido lugar no espaço literário 

português, no qual se verificava uma omnipresença do sistema literário dominante, já na 

primeira metade de XIX, a publicação de cinco traduções dos romances picarescos 

espanhóis tem lugar no espaço literário francês, como parte das actividades literárias de 

agentes do sistema literário português sediados em Paris.  

 Trata-se de uma secção do sistema literário português maioritariamente 

composto por exilados absolutistas como António José Viale e José da Fonseca, que no 

segundo quartel de XIX desenvolviam as suas actividades em Paris. A nossa 

investigação veio lançar luz a algumas das actividades e instituições desenvolvidas por 

esta comunidade: publicavam periódicos, obras literárias, traduzidas e originais, 
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dicionários bilingues e monolingues, adaptações de clássicos estrangeiros para leitores 

mais jovens; reeditavam clássicos quinhentistas portugueses; dispunham de uma 

instituição de ensino própria; podiam adquirir livros em língua portuguesa quer em 

algumas livrarias francesas quer na “Livraria Portugueza” detida por J.P.-Aillaud.  

 Contudo, as actividades destes exilados, nas quais se conta a publicação de cinco 

traduções dos romances picarescos espanhóis, constituem um fenómeno literário fugaz. 

Trata-se das actividades literárias desenvolvidas por uma minoria portuguesa que se 

encontrava em Paris e que cessaram em meados de XIX. A situação de extrema 

dominação em que esta secção do sistema literário português se encontrava é expressa 

nos paratextos da autoria de José da Fonseca, nos quais o autor lamenta, por um lado, a 

falta de correcção das edições das suas obras devido ao desconhecimento generalizado 

da língua portuguesa pelos tipógrafos parisienses, por outro, a precária oferta de obras 

de Literatura Portuguesa em Paris que impossibilitava, segundo José da Fonseca, 

projectos literários mais ambiciosos.  

 O Capítulo 4 foi dedicado à análise paratextual e textual das traduções 

portuguesas dos romances picarescos espanhóis publicadas entre 1792 e 1849. Neste 

capítulo, começámos por empreender uma análise paratextual dos textos de chegada do 

nosso corpus, procurando compreender de que modo haviam sido apresentados os 

romances picarescos espanhóis em tradução portuguesa no sistema literário português e 

como era caracterizado o género picaresco nos periódicos e dicionários publicados em 

finais de XVIII e na primeira metade de XIX. Procedemos a um estudo das 

enumerações de obras picarescas encontradas quer em periódicos quer em obras 

literárias portuguesas, analisámos o peritexto das traduções do nosso corpus 

privilegiando a consideração, por um lado, do sistema literário de partida apresentado 
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pelos peritextos e, por outro, a presença de menções a outras obras literárias, 

consultámos a definição do adjectivo “picaresco” nos dicionários monolingues 

coetâneos e discutimos um conjunto de artigos encontrados nos periódicos O Panorama 

e Revista Universal Lisbonense em que se mencionavam as obras picarescas do nosso 

corpus.  

 Os resultados das tarefas acima mencionadas sugerem que a recepção do 

romance picaresco espanhol no sistema literário português parece ter estado associada a 

uma corrente galofóbica que se foi fortalecendo em Portugal durante a primeira metade 

de XIX. Esta associação parece prender-se com duas potencialidades do romance 

picaresco espanhol na luta contra o francesismo. A primeira consistia na possibilidade 

de apresentar as obras picarescas do nosso corpus como uma tradição genuinamente 

espanhola que fora furtada pela Literatura Francesa. No limite, o romance picaresco 

espanhol teria o poder de desmascarar a Literatura Francesa como falsária e plagiadora 

de outras literaturas nacionais. A segunda potencialidade diz respeito ao estilo 

picaresco. O romance picaresco espanhol, por estar redigido no estilo baixo, constituía 

um género que permitiria a utilização literária do Português oral e popular. No limite, a 

tradução dos romances picarescos espanhóis para Português poderia assumir um papel 

activo na luta pela ascensão do vernáculo português a língua literária e pela obliteração 

da língua literária, rica em galicismos. Em seguida, iremos brevemente recordar os 

passos da nossa investigação e as fontes analisadas que nos permitiram compreender 

estas duas potencialidades do romance picaresco espanhol na luta contra o francesismo.  

 Ainda no Capítulo 4, procedemos à análise textual das traduções do nosso 

corpus, que foi conduzida pelas conclusões retiradas da análise paratextual dos textos de 

chegada. Por conseguinte, procurámos primeiramente analisar as opções tomadas pelos 



298 

tradutores portugueses relativas ao modelo picaresco a apresentar no texto de chegada: 

modelo picaresco espanhol, identificado pela presença de elementos do realismo 

grotesco, ou modelo picaresco francês, identificado pela ausência de elementos do 

realismo grotesco. Nesta análise, começámos por identificar o modelo picaresco 

apresentado pelos textos de partida utilizados pelos tradutores portugueses. Em seguida, 

mediante uma análise dos procedimentos tradutórios relativos à presença ou ausência de 

elementos de realismo grotesco nos textos de partida, tentámos compreender se os 

tradutores, por um lado, havia recriado nos textos de chegada o modelo picaresco, 

francês ou espanhol, apresentado nos textos de partida; se, por outro, haviam expandido 

no textos de chegada a característica exclusiva dos modelo picarescos apresentados pelo 

texto de partida; ou se ainda haviam manipulado os índices genéricos em tradução de 

modo a adaptar o texto de chegada a um modelo picaresco distinto do apresentado pelo 

texto de partida.  

 Os resultados da análise das opções tradutórias relativas ao modelo picaresco 

demonstraram, em primeiro lugar, que é possível identificar, nos textos de chegada do 

nosso corpus, traduções portuguesas que apresentam o modelo picaresco espanhol e 

traduções portuguesas que apresentam o modelo picaresco francês. Demonstraram, em 

segundo lugar, que o modelo picaresco espanhol prevalece quantitativamente nos textos 

de chegada do nosso corpus. Objectivamente, nas sete traduções analisadas, quatro 

apresentavam o modelo picaresco espanhol e apenas três apresentavam o modelo 

picaresco francês. Demonstraram, em terceiro lugar, que é possível traçar uma tendência 

cronológica de valorização do modelo picaresco espanhol em detrimento do francês, 

uma vez que os desvios apresentados pelas últimas três traduções do nosso corpus 

sugerem que os tradutores terão procurado apresentar ou evidenciar o modelo picaresco 
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espanhol nos textos de chegada. Concretamente, a análise dos textos de partida de 

Aventuras e astúcias de Lazarinho de Tormes (1838b) e Historia jocosa do 

gran’tacanho (1849) revelou a presença de elementos do realismo grotesco, o que nos 

permitiu concluir que os textos de partida desta retradução do Lazarillo  e esta tradução 

de El Buscón apresentavam o modelo picaresco espanhol. A nossa análise dos desvios 

tradutórios verificados nestes dois textos de chegada indica que os tradutores terão não 

só mantido, mas expandido a presença do realismo grotesco em tradução. Mediante esta 

estratégia, os tradutores evidenciaram a presença nas suas traduções da característica do 

modelo picaresco espanhol que a diferencia do modelo picaresco francês. A análise do 

texto de partida de Historia de Gusmão d’Alfarache, revelou a ausência de elementos 

do realismo grotesco, o que nos permitiu concluir que o texto de partida desta tradução 

portuguesa apresentava o modelo picaresco francês. A nossa análise dos desvios 

identificados neste texto de chegada indica que o tradutor terá adicionado elementos do 

realismo grotesco na sua tradução, o que nos permitiu compreender que o texto de 

chegada português, ao invés de recriar o modelo picaresco francês apresentado pelo 

texto de partida, terá adaptado o seu texto de chegada ao modelo picaresco espanhol. 

Numa oportunidade futura, gostaríamos de explorar com maior detença este texto de 

chegada.  

 Procurámos, em seguida, analisar as opções tomadas pelos tradutores 

portugueses relativamente às marcas lexicais de estilo picaresco. Nesta análise, 

começámos por fazer um levantamento das marcas lexicais de estilo picaresco nos 

textos de partida e nos textos de chegada de modo a compreender se os tradutores 

portugueses teriam mantido, diminuído ou aumentado o número de marcas de estilo 

picaresco em tradução. Em seguida, tentámos compreender, por um lado, se as marcas 
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de estilo picaresco presentes nos textos de chegada resultavam da manutenção de 

marcas presentes no texto de chegada ou da adição de marcas de estilo picaresco 

ausentes do texto de partida e, por outro, se as marcas de estilo picaresco presentes no 

texto de partida teriam sido mantidas ou omitidas nos textos de chegada portugueses. 

Por fim, comparámos os totais de marcas de estilo picaresco apresentados pelas 

traduções de um mesmo texto de partida com o objectivo de traçar uma evolução 

cronológica de aumento ou diminuição de marcas lexicais de estilo picaresco em 

tradução portuguesa.  

 Os nossos resultados da análise das opções tradutórias relativas às marcas 

lexicais de estilo picaresco demonstram, em primeiro lugar, que terá havido um 

aumento das marcas de estilo picaresco na maioria dos textos de chegada do nosso 

corpus. Objectivamente, três (1792-93;1838a; 1837) dos sete textos de chegada do 

nosso corpus mantêm o número de marcas de estilo picaresco apresentado pelo texto de 

partida, um (1837) apresenta um aumento ténue do número de marcas de estilo 

picaresco apresentado pelo texto de partida e três (1838b; 1848 e 1849) apresentam um 

aumento significativo do número de marcas de estilo picaresco apresentado pelo texto 

de partida. Com relação a estes três últimos textos de chegada, argumentámos que são 

passíveis de serem classificados como traduções idiomáticas, uma vez que mostram 

uma estratégia de adição de marcas lexicais de discurso familiar, vulgar e ofensivo 

coloquial nos textos de chegada. Os nossos resultados demonstraram, em segundo lugar, 

que apenas uma minoria das marcas de estilo picaresco apresentada pelos textos de 

chegada resultavam da manutenção em tradução de marcas de estilo picaresco presentes 

nos textos de partida. O facto de os tradutores portugueses terem optado por omitir as 

marcas de estilo picaresco apresentadas pelos textos de partida e adicionar novas marcas 
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nos textos de chegada foi interpretado por nós como um possível sinal da vontade de 

adaptar o estilo picaresco ao estilo baixo português. Por fim, compreendemos que os 

textos de chegada do nosso corpus parecem evoluir cronologicamente no sentido de 

uma crescente presença de marcas de estilo picaresco em tradução portuguesa.  

 Em suma, os resultados da nossa análise textual das traduções do nosso corpus 

sugerem que os tradutores portugueses terão explorado as potencialidades dos romances 

picarescos espanhóis na luta contra o francesismo. Esta constatação levou-nos a 

argumentar que a finalidade das traduções do nosso corpus seria indissociável do 

combate contra o domínio literário francês. Por um lado, a maior parte das traduções 

dos romances picarescos espanhóis apresentam o modelo picaresco espanhol, tendo-se 

verificado em dois textos de chegada a enfatização das características diferenciadoras 

do modelo picaresco espanhol face ao modelo picaresco francês. Este aparente objectivo 

de disponibilizar e apresentar em tradução o modelo picaresco espanhol como distinto 

do francês, apresentado nos periódicos portugueses de Oitocentos como uma 

falsificação de uma tradição genuinamente espanhola, levou-nos a argumentar que o 

romance picaresco espanhol em tradução portuguesa tenha funcionado como contra-

género dos romances picarescos franceses e dos romances picarescos espanhóis em 

tradução francesa, apesar de, nalguns casos, o texto de partida ter sido uma tradução 

francesa. Por outro lado, os tradutores portugueses parecem ter utilizado os textos de 

chegada do nosso corpus como espaço para desenvolver o uso literário do Português 

oral e popular. Relembramos que a utilização literária do vernáculo português é 

apresentado nos periódicos de Oitocentos como forma de combate à interferência 

directa do Francês na língua literária portuguesa.  
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 No último capítulo, convocámos todas as conclusões delineadas ao longo do 

nosso trabalho de modo a propor uma explicanda para a história da recepção dos 

romances picarescos espanhóis no sistema literário português. Começámos por invocar 

e discutir um conjunto de fontes que nos permitiram contextualizar os fenómenos 

verificados na nossa investigação no enquadramento mais lato da História das relações 

de dependência que uniram a Literatura Portuguesa, primeiro, à Literatura Espanhola e, 

mais tarde, à Literatura Francesa e no enquadramento mais lato da História das lutas do 

sistema literário português contra, primeiro, o domínio literário e político espanhol e, 

mais tarde, contra o domínio literário francês.  

 Propusemos então a tese de que a recepção portuguesa do romance picaresco 

espanhol no sistema literário português tenha sido determinada, por um lado, pelas 

relações de dependência que uniram a Literatura Portuguesa, primeiro, à Literatura 

Espanhola e, mais tarde, à Literatura Francesa. Por outro, que a recepção portuguesa dos 

romances picarescos espanhóis tenha participado nas batalhas do sistema literário 

português, primeiro, contra o domínio literário e político espanhol e, mais tarde, contra 

o domínio literário francês.  

 Defendemos que a não-tradução dos romances picarescos espanhóis verificada 

na primeira metade de XVII pode ser entendida à luz do facto de o sistema literário 

português formar parte do polissistema literário espanhol. Segundo os nossos dados, os 

romances picarescos espanhóis terão sido importados em versão original e circulado 

num espaço literário em que a maior parte das actividades eram desenvolvidas em 

língua espanhola.  
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 Defendemos que a não-tradução dos romances picarescos espanhóis verificadas 

entre a segunda metade de XVII e primeira metade de XVIII pode ser entendida à luz do 

movimento popular de rechaço à interferência literária espanhola que se terá 

desenvolvido no período da Restauração. Segundo os nossos dados, os romances 

picarescos espanhóis não terão sido importados neste período nem em versão original 

nem em versão traduzida como parte de um movimento popular anti-castelhanista. 

Adicionalmente, argumentámos que os romances picarescos espanhóis constituiriam 

alvos particularmente pertinentes de rechaço, uma vez que circulavam em traduções 

europeias que os apresentavam como obras informadoras do carácter e costumes 

espanhóis.  

 Defendemos que a não-tradução dos romances picarescos espanhóis na segunda 

metade de XVIII pode ser entendida tomando em consideração que o polissistema 

literário português se encontrava então dependente do polissistema literário francês. 

Segundo os nossos dados, os romances picarescos espanhóis terão sido importados em 

traduções francesas e circulado num espaço literário em que grande parte das 

actividades era desenvolvida em língua francesa. 

 Defendemos que a tradução dos romances picarescos espanhóis em finais de 

XVIII e inícios de XIX deve ser estudada à luz do combate contra o domínio francês 

coetâneo. Segundo os nossos resultados, os textos de chegada do nosso corpus parecem 

ter contribuído na luta contra o francesismo de três formas distintas. Em primeiro lugar, 

disponibilizaram em tradução o modelo picaresco espanhol que não só constituía uma 

alternativa ao modelo picaresco francês importado desde meados de XVIII como 

também acarretava a acusação galofóbica de que os modelos literários procedentes da 

Literatura Francesa resultavam do furto de outras tradições literárias nacionais. Em 
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segundo lugar, apresentaram a utilização literária do Português oral e popular como 

alternativa à língua literária oficial fortemente influenciada pela Língua Francesa. Em 

terceiro lugar, poderão ter contribuído para colmatar uma lacuna no repertório literário 

português que, segundo algumas fontes secundárias discutidas, teria impedido a 

independentização da Literatura Portuguesa até ao Romantismo, a saber, o 

desenvolvimento em língua portuguesa de géneros literários populares.  

Com relação ao desenvolvimento de uma literatura popular em língua 

portuguesa, gostaríamos de apontar um caminho de investigação que se afigurava muito 

promissor, mas que não tivemos oportunidade de trilhar. Este caminho liga-se com a 

publicação de obras do género picaresco originalmente escritas em português na 

primeira metade do século XIX. À semelhança do verificado em outros sistemas 

literários europeus, também no sistema literário português, a constituição de uma 

literatura picaresca autóctone parece ter-se desenvolvido em estreita relação com a 

recepção via tradução dos romances picarescos espanhóis. A nossa investigação 

começou por localizar a ocorrência de fenómenos literários que, noutros sistemas 

literários europeus, fizeram parte da apropriação do modelo picaresco. Tal como já foi 

referido, identificámos na primeira metade do século XIX, a publicação de duas pseudo-

traduções, dois pseudo-originais, e duas aproximações. Em seguida, ao consultar os 

catálogos parisienses de livros portugueses, começámos a encontrar a recorrência de 

títulos que apresentavam a mesma estrutura que os títulos das traduções do nosso 

corpus. A leitura atenta destas obras leva-nos a acreditar que se tratam de romances 

picarescos originalmente escritos em Português. Os romances a que nos referimos são 

os seguintes: D. Raimundo d’Aguiar ou os frades portuguezes: historia original, escrita 

por elle mesmo (1838); D. João da Falperra, ou aventuras jocosas desse celebre 
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personagem, escriptas por elle mesmo (1840); Vida, facécias, pachuchadas e 

travessuras, malicias e gatunices de Pedrilho o picarito, natural da Andalusia (1843) e 

até Historia jocosa do celebrado Pae-Pae cognominado o Gargantua Portuguez (1848).  

 Neste caminho que agora finda, começámos por encontrar um pícaro espanhol 

no espaço literário português da primeira metade de XVII. Este pícaro parecia sentir-se 

em casa, já que em seu redor as actividades literárias se desenvolviam na sua língua e 

segundo os seus moldes e eram praticadas por conterrâneos. Pouco depois, na segunda 

metade de XVII, vimos esse mesmo pícaro espanhol sendo rechaçado do espaço 

literário português, porque este se queria afirmar como outro e diferente e aquele era por 

todos reconhecido como genuinamente espanhol. Observámos como em XVIII, ao 

fechar a porta ao pícaro espanhol, se estendeu o tapete ao pícaro francês, convidado por 

trazer novas de um espaço literário diferente e moderno. Na segunda metade de XVIII, 

notámos que o pícaro francês no espaço literário português se começara a sentir em 

casa, já que em seu redor as actividades literárias se desenvolviam na sua língua e 

segundo os seus moldes e eram praticadas por conterrâneos. Finalmente, assistimos ao 

envio de um convite português ao pícaro espanhol no final de XVIII e primeira metade 

de XIX, após três séculos de relações cortadas. Este convite justifica-se por o pícaro ser 

novamente reconhecido como genuinamente Espanhol e trazer novas de um espaço 

literário diferente e tradicional. Algures neste caminho, acabámos por encontrar 

inesperadamente um pícaro português. Gostaríamos de o seguir de ora avante e ver para 

onde nos levará.  
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