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Análise da tradução para português do livro 

CRÓNICA DE UM VENDEDOR DE SANGUE, por Tiago Nabais 

RESUMO 

 

O romance contemporâneo Crónica de um vendedor de sangue (许三观卖血记, Xǔ sān guān 

mài xuè jì) reflete sobre temas populares chineses e contém muitos provérbios e expressões idiomáticas 

chinesas. Estes provérbios e expressões não são apenas um fenómeno linguístico, mas também um 

fenómeno cultural, uma riqueza acumulada pela nação chinesa durante a sua longa história. Na versão 

em português, o tradutor Tiago Nabais manteve a expressão original e as características socioculturais 

chinesas. No entanto, algumas passagens, em que usou o método de tradução literal, causaram 

considerável controvérsia.   

O presente trabalho considera vários exemplos de tradução de expressões idiomáticas, 

explorando os motivos pelos quais o tradutor escolheu certas abordagens de tradução e o efeito que isto 

pode ter causado a diferentes leitores-alvo. Toda a análise foi realizada à luz da teoria da tradução de 

Newmark, combinando duas estratégias - a “tradução semântica” e a “tradução comunicativa”, 

considerando o tipo de texto, os seus contextos e os leitores-alvo.  

 

 

Palavras-chave: Contexto sociocultural, Crónica de um vendedor de sangue, Provérbios, Tradução 

comunicativa, Tradução semântica.  
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An analysis of the Portuguese translation of  

CHRONICLES OF A BLOOD MERCHANT by Tiago Nabais 

ABSTRACT 

 

The contemporary novel Chronicle of a blood merchant (许三观卖血记, Xǔ sān guān mài xuè 

jì) reflects about popular Chinese themes and contains many Chinese proverbs and idiomatic expressions. 

These proverbs and expressions are not only a linguistic phenomenon, but also a cultural phenomenon, 

a wealth accumulated by the Chinese nation throughout its long history. In the Portuguese version, 

translator Tiago Nabais maintained the original expression and socio-cultural Chinese characteristics. 

However, some literal translation phenomena have caused considerable controversy. 

The present work considers several idiomatic expressions’ translation examples, exploring the 

reasons why the translator chose some translation approaches and the effect that this may have had on 

different target readers. The entire analysis was carried out in the light of Newmark's translation theory, 

combining two strategies - the “semantic translation” and the “communicative translation”, considering 

the type of text, its contexts and the target readers. 

 

Keywords: Chronicle of a blood merchant, Communicative translation, Proverbs, Semantic translation, 

Sociocultural context. 
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Tiago Nabais的葡萄牙语译本许三观卖血记 翻译策略研究 

摘要 

 

作为一部反映中国民间题材的当代小说， 余华的《许三观卖血记》中包含了许多

中国式的谚语和成语。汉语中的谚语和成语不仅是一种语言现象，更是一种文化现象，

是中华民族在悠久的历史中积累下来的民族财富。在其葡译本中，译者 Tiago Nabais保留

了原文的表达方式和汉语的文化特征，然而译文中的一些直译现象引也发了不小的争议。 

本篇论文引用了 Tiago Nabais译文中部分谚语的翻译实例，探讨了译者选择此翻译

方法的原因以及可能对不同的目标读者产生的影响。分析方法围绕着纽马克的翻译理论，

将“语义翻译”和“交际翻译”这两种翻译策略加以探讨，并同时对文本类型、上下文

的社会文化语境和目标读者进行解读与分析，并提出了作者的尝试。 

 

关键词：许三观卖血记，俗语，语义翻译，交际翻译，社会文化语境 
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 Nos nossos tempos de globalização, as atividades económicas e comerciais, bem como os 

intercâmbios académicos, científicos e culturais entre a China e Portugal são cada vez mais intensos. 

Neste processo, surge um domínio de saber incontornável para a comunicação entre os dois povos: o 

conhecimento das duas línguas e a tradução bilateral. 

 Nos últimos anos, nota-se uma intensificação das atividades de tradução, seja nas áreas 

literárias e culturais, seja nas atividades empresariais, motivada pelos projetos comuns lançados pelos 

dois países, ao abrigo do Acordo Bilateral para Parceria Estratégica, assinado em dezembro de 2005, 

quando o então Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao fez uma visita oficial a Portugal. Nessa altura foi 

estabelecido o primeiro Instituto Confúcio no país, no seio da Universidade do Minho, onde o ensino da 

língua chinesa estava mais desenvolvido ao nível do ensino superior. A partir de então, com intercâmbios 

cada vez mais frequentes, nasceram mais cursos de chinês nas academias portuguesas e mais cursos 

de português nas universidades chinesas.       

Enquanto estudante chinês de língua portuguesa, o meu percurso académico testemunha este 

grande progresso. Depois de quatro anos de estudo da língua portuguesa numa universidade no norte 

da China, e enquanto aluno de mestrado em Estudos Interculturais Português/Chinês: tradução, 

formação e comunicação empresarial, senti um grande interesse pela tradução, particularmente pelo 

desafio que constitui a tradução literária, por lidar com duas línguas tão distantes.  

A tradução literária não se resume a um simples ato de tradução, sendo uma forma de 

reconhecer as diferenças linguísticas e culturais entre dois países, com visões do mundo e modos de 

pensar distintos, que se refletem na forma como um povo se expressa. A tradução de provérbios, 

expressões populares com valores socioculturais fixos, são exemplo dessa complexidade. A sua tradução 

comporta maior dificuldade, porque são expressões que se codificam no sistema semiótico da língua 

original, mas que podem não fazer sentido na língua de chegada. 

Nesta dissertação, escolheu-se como alvo um conjunto de expressões idiomáticas da tradução 

portuguesa de Crónica de Um Vendedor de Sangue, de Tiago Nabais, para demonstrar a importância da 

análise do texto e do contexto sociocultural na manipulação da tradução literária, à luz da teoria de Peter 

Newmark, em particular, as abordagens de "tradução semântica" e "tradução comunicativa". O objetivo 

é refletir sobre a escolha de uma destas duas estratégias no processo de tradução, para alcançar um 

melhor efeito na leitura da língua de chegada. 
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O presente trabalho desdobra-se em três capítulos. O primeiro capítulo aborda a teoria da 

tradução de Newmark, apresenta a obra original e um resumo breve do seu enredo. O segundo capítulo 

analisa vários exemplos de provérbios e expressões idiomáticas que surgem no livro, procurando detalhar 

a intenção e o efeito da tradução, ao seguir por uma abordagem de “tradução semântica” ou “tradução 

comunicativa”. No terceiro capítulo, explora-se as razões do sucesso da versão portuguesa e, através de 

uma entrevista a Nabais, as suas competências e atitude face ao processo de tradução. 
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  Teoria da tradução de Peter Newmark e 

escolha do texto-alvo 
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1.1 Contexto teórico 

 

Há atualmente dois nomes muito conceituados no âmbito da teoria da tradução: Eugene Nida 

(1914-2011) e Peter Newmark (1916-2011). Ambos são conhecidos e traduzidos na China. Na perspetiva 

de Nida, a tradução consiste em reproduzir na língua-alvo o equivalente natural mais próximo da 

mensagem da língua-fonte, em termos de significado e, em segundo lugar, em termos de estilo.1 Para 

Peter Newmark, a tradução é uma arte que consiste na tentativa de substituir uma mensagem ou 

declaração escrita num idioma pela mesma mensagem ou discurso noutro idioma.2 Muitos académicos 

consideram que o núcleo das teorias de Newmark é centrado no texto, enquanto o núcleo das teorias de 

Nida é a equivalência funcional.  

A prática de tradução entre duas línguas muito distantes, como o chinês e o português, é uma 

tarefa muito complexa e difícil, que exige não só bom domínio linguístico, mas sobretudo conhecimentos 

e sensibilidade sociocultural. Daí, uma abordagem aos níveis da semântica, léxico e gramática poderem 

resultar numa tradução equivalente à letra e à forma, mas não necessariamente à informação que uma 

passagem encerra.  

Para transmitir a mensagem, temos de considerar como esta é dita numa determinada língua e 

num determinado contexto, considerando mais do que os elementos linguísticos. Isto significa que, para 

traduzir, é necessário “... medir o sentido designativo e associativo, não apenas em termos de 

características lexicais e sintáticas, mas também em termos do impacto retórico e do evento de 

comunicação completo”.3 

 

 

Na realidade, na prática da tradução entre chinês e português é preciso gerir duas estratégias: 

por um lado, a tradução literal, ao nível semântico e lexical, pois são matérias linguísticas com que o 

tradutor trabalha; e por outro lado, a tradução livre, quando uma expressão idiomática é típica no seu 

contexto em chinês, mas não faz sentido em português (e vice-versa). Por outras palavras: existe um 

paradoxo constante entre ser-se fiel ao texto original e ser-se fiel ao leitor.   

                                                   
1 Liu F. L., 2017, p. 33. 
2 Idem, ibidem. 
3 Nida E. A., 2001, p. 224. 
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O princípio da “tradução semântica” e comunicativa de Newmark é interessante neste contexto, 

à luz do qual se analisará a tradução do romance em questão para a língua portuguesa.   

Newmark afirma que a contradição entre se ser fiel ao texto original e fiel ao leitor pode sempre 

coexistir, na teoria e na prática da tradução, e que esta pode ser conciliada.4 Para restringir essa oposição, 

Newmark propôs o princípio da "tradução semântica" e da "tradução comunicativa" na forma de um 

diagrama em “V”, como segue: 

  

 

 

Figura 1 Comparação de estratégias de tradução tradicionais e estratégias de tradução de Newmark5 

 

Como se pode constatar no diagrama acima, a menor diferença reside entre a “tradução 

semântica” e a “tradução comunicativa”, se comparado com tradução literal e tradução livre, tradução 

fiel e tradução idiomática. Enquanto a “tradução semântica” é fiel e literal, a “tradução comunicativa” é 

idiomática e livre. Portanto, a “Tradução comunicativa” concentra-se no leitor e a “Tradução semântica” 

concentra-se sobretudo no pensamento do autor. Em suma, as duas estratégias de tradução têm ênfases 

diferentes, mas não são deliberadamente antagónicas.6 

 

Como confirma o estudioso Liu Jinlong, nas suas reflexões sobre a tradução literária entre chinês 

e inglês, “A introdução dos dois conceitos de Newmark não apenas expande as conceções de tradução 

literal e tradução livre debatidas há tanto tempo, mas também aponta novas ideias e orientações para a 

pesquisa em tradução.”7 

                                                   
4 Zhang G. B., 2017, p. 18.  
5 Newmark P., 2001, p. 39. 
6 Zhang Y. S., 2012, p. 5. “The concepts of communicative and semantic translation are based on a narrowing of the ancient and old distinction between free 
and literal translation; communicative translation stresses on the reader, the semantic translation stresses on the author's thought process, the essential 
difference between them lies in emphasis instead of kind.” (TdA) 
7 Liu J. L., 2004, p. 56. “纽马克这两个概念的提出，既扩展了长期以来人们为之争论不休的直译和意译的概念，也为翻译研究指明了

新的思路和方向。” (TdA) 
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1.2 Teoria de Newmark de "Tradução Semântica" e "Tradução Comunicativa" 

 

A teoria do tipo de texto de Peter Newmark é muito famosa, sendo este um tema central no 

mundo da tradução.  

Tradicionalmente, distingue-se os textos por assunto: literatura, ciência, tecnologia. Mas 

Newmark sentiu que essa distinção não era suficientemente profunda para revelar a 

essência da linguagem, pelo que adotou uma abordagem diferente, olhando para o texto 

de uma nova perspetiva. Newmark não criou um modelo novo, mas tomou vários 

modelos existentes e modificou-os ligeiramente, tendo como ponto de partida a função 

da linguagem. Baseando-se no modelo funcional de Bühler e Jacobson, o teórico 

britânico propôs um conjunto de funções de texto e teorias de classificação.8 

 

1.2.1 A origem e definição da teoria da "Tradução semântica" e "Tradução comunicativa" 

 

Em 1981, a editora Pergamon Press publicou Approaches to Translation de Newmark. O livro 

contém artigos sobre a sua longa pesquisa em tradução, e vários falam sobre "tradução semântica" e 

"tradução comunicativa", os contributos mais importantes da teoria da tradução de Newmark. O autor 

expande os conceitos de tradução literal e tradução livre e aponta novas ideias para os estudos de 

tradução. Como o próprio afirmou, essa é sua "principal contribuição para a teoria geral de tradução".9 

Newark utilizou as três principais funções da linguagem propostas por Bühler e Jakobson (Função 

expressiva, Função informativa e Função persuasiva) como base teórica e propôs a sua visão sobre 

“tradução comunicativa” e “tradução semântica”.  

Para além disso, Newmark classificou todos os textos e analisou o seu impacto nos tradutores.  

A tradução de textos de Função expressiva, incluindo obras imaginativas como poesia, romances, 

dramas, mas também declarações oficiais como discursos, autobiografias, ensaios e correspondência 

privada, devem privilegiar os autores, a língua e cultura originais, pelo que o tradutor deve concentrar-se 

                                                   
8 Cf. Zhao J. T., 2011, p. 3. “传统上我们一般以题材区别文本,如文学类、科技类等。但纽马克感到这种区分对语言本质的揭示不够深

刻。他另辟蹊径,从新的角度看文本。纽马克实际上并没有创造出什么新的模式,而是借用了几个已经存在的模式,略加改造,为他所

用。他的切入点是语言的功能, 在修正布勒、雅各布逊的功能模式的基础上,组马克提出了一套自己的文本功能及其分类理论。” 

(TdA) 
9 Newmark P., 1991, p. 10. “The concepts of communicative and semantic translation represent my main contribution to general translation theory.” (TdA) 
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na “tradução semântica”. 

Já a tradução de textos de Função informativa (notícias, artigos científicos, manuais, a maioria 

das obras não literárias, incluindo textos de tecnologia, indústria, comércio e economia) e Função 

persuasiva (publicações, propaganda política, romances populares, anúncios, etc.) deve focar-se nos 

leitores e na divulgação de informações. Ou seja, deve enfatizar o comportamento dos leitores após a 

obtenção de informações. Ambos os tipos de textos na língua da partida podem justificar o uso da 

“tradução comunicativa”. 

Para escolher o método de tradução a usar, o tradutor deve perguntar-se: o texto é uma obra 

literária ou não literária? O idioma usado é tendencioso para o texto original ou a tradução? Ou seja, o 

foco está em que parte? O objetivo da tradução é fornecer informações ou convencer os leitores? Só assim 

o tradutor pode adotar o método apropriado, de acordo com as características do respetivo texto. 

 

1.2.2  Diferenças e características da "Tradução semântica" e "Tradução comunicativa" 

 

A maior contribuição de Newmark para a teoria da tradução é apontar as diferenças entre 

"tradução semântica" e "tradução comunicativa". 10  Tradução semântica refere-se a reproduzir o 

significado original com a maior precisão possível sob a premissa da semântica e estrutura sintática do 

idioma de destino. “Tradução comunicativa” refere-se ao efeito da tradução no leitor-alvo, que deve ser, 

dentro do possível, o mesmo ao efeito do texto original nos leitores originais.11 

Em resumo, a “tradução semântica” é objetiva, privilegia a precisão, segue a forma do idioma 

do texto original, havendo menos espaço para uma tradução livre. Esta estratégia procura expressar o 

pensamento do trabalho original e esforça-se por manter as características da linguagem e a sua 

expressão única. O tradutor deve ser fiel ao autor, procurando transmitir o conteúdo semântico do texto 

original, sob a premissa de que a estrutura semântica e sintática da língua-alvo deve tentar expressar o 

significado contextual exato, a estrutura semântica e sintática do texto original. 

A "tradução semântica" é uma arte que exerce plenamente a função de expressão da linguagem. 

O conteúdo traduzido só é explicado quando o texto original coloca uma barreira à compreensão. 

                                                   
10 Liu J. L., 2004, p. 56. “事实上，纽马克对翻译理论的最大贡献是指出了“语义翻译”与“交际翻译”的区别”. (TdA) 
11 Newmark P., 2001, p. 39. “Communicative translation attempts to produce on its readers an effect as close as possible to that obtained on the readers of 
the original. Semantic translation attempts to reader, as closely as the semantic and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual 
meaning of the original”. (TdA) 
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Submete-se à cultura do idioma original e do seu autor, procura manter as características do idioma e as 

suas expressões únicas, traduz o mais próximo possível à forma original. Por outras palavras, reproduz o 

pensamento do autor original e não a sua intenção, com palavras, locuções ou cláusulas menores como 

unidade de tradução.12  

Por outro lado, a "tradução comunicativa" é subjetiva, atribui importância à legibilidade da 

tradução e à resposta (compreensão e reflexão) do leitor, dando mais liberdade ao tradutor. A chave desta 

metodologia é permitir que os leitores pensem, sintam e ajam, é como “uma roupa feita sob medida”, 

usando as funções da linguagem para transmitir informações e produzir efeitos. Esta estratégia procura 

manter o efeito da tradução próximo do original, enfatizando a sua força.13  

Em suma, a tradução comunicativa é mais subjetiva e foca-se apenas na resposta do leitor. Os 

tradutores podem adicionar vocabulário para facilitar a compreensão e fazer as correções necessárias 

ao trabalho original. O tradutor submete-se ao idioma e à cultura de destino, reorganizando a sintaxe de 

acordo com as regras do idioma de destino e usando vocabulário e locuções mais comuns, para tornar 

a tradução fluente e autêntica, concisa e fácil de entender, mais alinhada aos hábitos dos leitores-alvo. 

 

1.3 O uso das duas estratégias no processo de tradução 

 

No processo de tradução, é necessário usar métodos de tradução distintos em textos diferentes. 

Segundo Gao Yun e Han Li: 

 

Tradução semântica é arte, tradução comunicativa é tecnologia. As duas não são 

equivalentes a tradução literal e tradução livre. A tradução semântica cuida do 

significado contextual do texto original e das verdadeiras intenções do autor e ressoa 

com a sua arte; enquanto a tradução literal se concentra apenas na forma superficial 

do texto original. A tradução comunicativa está centrada no leitor, enfatizando o 

método de naturalização da tradução, familiarizando o leitor com estranhos, 

                                                   
12 Gao Y. & Han L., 2004, p. 46. “语义翻译是一门艺术,它充分发挥了语言的表达功能,较客观,讲究准确性;它翻译原文的语义,只在原文的

内涵意义构成理解的最大障碍时才加以解释;屈从原语文化和原文作者,力求保持原作的语言特色和独特的表达方式, 使译文与原文

的形式尽可能接近;它重在再现原文作者的思维过程而不是他的意图,以较小的单词、短语或者从句为翻译单位”. (TdA) 
13 Idem, ibidem. “交际翻译是一种技巧,它发挥了语言传达信息、产生效果的功能;它较主观,只注重读者的反应,译者可以增加帮助读者

理解的词汇,还可对原作进行必要的修正,使原语屈从目的语和目的语文化”. (TdA) 
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iluminando a escuridão, evitando os mal-entendidos, e a tradução livre enfatiza a 

interpretação criativa do texto original.14 

 

Ao traduzir obras literárias, deve prestar-se especial atenção à forma do texto original, porque a 

sua forma e conteúdo estão intimamente relacionados; distorcer a forma pode destruir o conteúdo. Neste 

contexto, Newmark distingue vários tipos de textos, a saber:15 

1) Textos expressivos (como poemas líricos, romances, dramas, etc.) centrados no autor 

original, sendo a maioria uma fonte de emoções pessoais. Deve adotar-se a “tradução semântica” 

e o primado do autor.  

2) Textos informativos geralmente não são escritos numa linguagem pessoal, pelo que 

se deve enfatizar a exatidão das informações. Deve seguir-se o princípio da autenticidade e 

enfatizar-se o efeito da transmissão, não sendo obrigatório respeitar a forma do texto original, que 

pode ser modificado adequadamente para facilitar a compreensão. Portanto, a “tradução 

comunicativa” é frequentemente usada nesse tipo de texto. 

3) Textos vocativos concentram-se na resposta do leitor, devendo seguir-se o primado do 

leitor durante a tradução. Os tradutores têm um maior grau de liberdade e usam principalmente 

métodos de “tradução comunicativa”. 

 

Na prática, o uso da “tradução semântica” e “tradução comunicativa” não é absoluto, mas 

interativo. Os tipos de texto de um artigo costumam ser diversos e, às vezes, é necessário usar quer a 

“tradução semântica”, quer a “tradução comunicativa” que é mais expressiva. Ou seja, as duas 

estratégias complementam-se e interagem. 

  

                                                   
14 He J.H., 2004, p. 109.  
“语义翻译是艺术, 交际翻译是技术。两者不等同于直译和意译。语义翻译则关照原文文本上下文含义和作者的真正意图, 与作者

产生艺术共鸣而直译只注重原文的语言表层形式。交际翻译以译文读者为中心, 强调翻译的归化法, 熟识陌生, 照亮黑暗, 拉直曲

折, 而意译更强调创造性地释义原文。” (TdA) 
15 Newmark P., 2001, pp. 39-41. 
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1.4  A teoria de tradução de Newmark e teorias semelhantes na academia chinesa  

 

No final do século XX, Newmark publicou quatro importantes monografias sobre a teoria da 

tradução: Approaches to translation publicado em 1981, A textbook of translation (1988), About 

translation (1991) e Paragraphs on translation (1993). Considerado professor de primeira geração de 

Linguística Aplicada e Estudos de Tradução na Universidade de Westminster, a sua teoria sobre "tradução 

semântica” e “tradução comunicativa” enfatizava as "habilidades de tradução", em vez da análise 

abstrata da linguagem.  

Durante uma entrevista, ele sublinhou que era primeiro um professor e só depois um teórico da 

tradução. Na verdade, foi precisamente por causa de quase 30 anos de ensino no Instituto Central de 

Tecnologia de Londres que o professor Newmark adquiriu uma compreensão única sobre o processo de 

tradução. 

Na China, a discussão dos padrões de tradução remonta à tradução das escrituras budistas na 

dinastia Han Oriental. Esta área do saber sofreu uma forte influência de metodologias como o padrão de 

"fidelidade, expressividade equivalente e elegância no estilo"16 de Yan Fu (严复，1854-1921), o princípio 

de "procurar ser fácil de entender" e de "preservação do estilo original"17 de Lu Xun (鲁迅，1881-1936), 

a teoria de "tradução criativa e artística"18 de Mao Dun (茅盾，1896-1981), o "efeito da semelhança na 

receção "19 de Fu Lei (傅雷，1908-1966), entre outros autores que desempenharam um papel ativo e 

importante na orientação da prática de tradução na China. No entanto, sublinhe-se que essas teorias 

sobre os efeitos da tradução foram concebidas para a tradução formal, especialmente literária, e, a nosso 

ver, não são muito diferentes do efeito comunicativo (de Newmark), nem do efeito da equivalência 

funcional (de Nida). Assim, tanto a teoria da tradução de Nida como de Newmark têm uma boa aceitação 

na China.  

 Na prática da tradução, tanto os textos como as necessidades dos leitores (incluindo clientes 

de tradução) são diversos, sendo obviamente impossível adotar o mesmo padrão para diferentes textos 

                                                   
16 “信、达、雅” (Xìn, dá, yǎ). 
17 “力求易解” 、“保存原作的风姿” (lìqiú yì ji ”,“b ocún yuánzuò de f ngzě ǎ ě ě). 
18 “艺术创造性翻译” (yìshù chuàngzàoxìng f nyìā ). 
19 “神似” (shénsì). 
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e requisitos.  

(…) for the special text, the main function influences translator´s work that is involved 

in style, unit, language types, and metaphors… Newmark builds a foundation to the 

reference to translator who should adopt different translation methods to attempt to 

produce on his readers and effect as close as possible to that obtained on the readers 

of the original.20  

 

Portanto, ao traduzir diferentes tipos de textos, não se pode usar apenas um método de tradução, 

mas lançar mão a diferentes estratégias para idiomas e textos diferentes. Tanto a “tradução semântica” 

como a “tradução comunicativa” podem ser úteis, conforme diferentes registos, usos e falantes, papel 

do tradutor e tipo de texto, bem como o seu objetivo. 

A presente dissertação toma como objeto de análise a tradução portuguesa do romance Crónica 

de um Vendedor de Sangue, da autoria de Yu Hua (1995), um dos romancistas mais talentosos e 

vanguardistas do final do século XX. O autor aprofundou a reflexão racional do ser humano nos seus 

romances, o que causou choque, mas também captou a atenção dos leitores. O seu estilo de linguagem 

é marcado pela simplicidade do dia-a-dia do povo, e a sua narrativa é considerada “psicanalítica 

tradicional”. O foco específico da análise será a tradução de expressões idiomáticas para língua 

portuguesa, por Tiago Nabais. 

 

1.5  Breve apresentação sobre o autor e a obra 

 

O romance pioneiro foi o estilo que mais se destacou nos círculos literários chineses da década 

de 1980, atraindo um grande número de leitores, com métodos narrativos exclusivos e competências de 

linguagem flexíveis, ao mesmo tempo que captou a atenção generalizada e prolongada do mundo literário. 

As principais características dos romances pioneiros são a expressão individualizada e a atitude de 

vanguarda, sob influência do modernismo e pós-modernismo ocidental. Em meados da década de 1980, 

surgiram muitos escritores pioneiros com estilos distintos, nomeadamente Ge Fei21 (格非, Gé fěi), Ma 

                                                   
20 Liu F. L., 2017, p. 36. 
21 Ge Fei é o pseudónimo de Liu Yong, escritor chinês nascido em Dantu, professor de literatura comparada, no departamento de língua e literatura chinesa 
da Universidade de Tsinghua. 
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Yuan22 (马原, Mǎ yuán), Yu Hua23 (余华, Yú huá), entre outros.  

Yu Hua nasceu em 1960 na província oriental de Zhejiang, terminou a universidade durante a 

Revolução Cultural e trabalhou como estomatologista durante cinco anos antes de começar a escrever, 

em 1983. Publicou três romances, seis coleções de contos e três coleções de ensaios. 

Como o mais representativo dos escritores pioneiros, o romance de Yu Hua descreve aos seus 

leitores um mundo artístico imprevisível. Ele usa uma técnica artística única para desenhar, através das 

palavras, uma imagem magnífica, crescente e estranha, que guia o leitor através de um mundo em 

constante mudança com a evolução do enredo, com uma tensão exagerada e vívida. 

Cada obra de Yu Hua é marcada por um estilo único e distinto, desde o seu original Viajar aos 

18 (十八岁出门远行, Shíbā suì chūmén yuǎn xíng), ou mais tarde Viver (活着, Huózhe) e Crónica de 

Um Vendedor de Sangue (许三观卖血记, Xǔ sān guān mài xuè jì). Em 2002, ele tornou-se o primeiro 

autor chinês a vencer o prestigiado James Joyce Foundation Award. O seu romance Viver foi galardoado 

com o prémio italiano Grinzane Cavour (1998)24 e este romance, juntamente com Crónica de Um 

Vendedor de Sangue, foram considerados dois dos dez livros mais influentes da China. A sua linguagem 

é concisa e animada, o que expressa plenamente a perceção do autor sobre o ambiente em que vive e 

destaca a frieza do mundo. 

 

Figura 2 Capa da edição chinesa de Crónica de Um Vendedor de Sangue (许三观卖血记, Xǔ sān 

guān mài xuè jì)  

                                                   
22 Ma Yuan é um pintor e romancista chinês, nascido em Jinzhou, província de Liaoning. 
23 Yu Hua é um escritor chinês, nascido em Hangzhou, província de Zhejiang. 
24 https://book.douban.com/subject/1438470// (consultado a 4 de julho de 2020). 
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Crónica de Um Vendedor de Sangue, um dos dez livros mais influentes da última década na 

China, foi escrito por Yu Hua, um dos mais importantes autores chineses contemporâneos, em 1995. O 

romance narra o quotidiano sob o governo do presidente Mao. A história decorre nas décadas de 1950 e 

1960, logo após a fundação da Nova China, quando Xu Sanguan, um distribuidor de casulos na fábrica 

de seda, se casa e faz a primeira venda de sangue, passando depois por muitas dificuldades, mas 

superando todos os injustos obstáculos impostos pelo destino. Na velhice, quando mais ninguém quer o 

seu sangue, o seu espírito desmorona-se. Yu Hua descreve a vida de forma vívida e intensa, expressando 

o desejo de sobrevivência perante o azar.  

 

 

Figura 3 Capa da edição portuguesa de Crónica de Um Vendedor de Sangue 

 

Em 2017, Tiago Nabais, professor de Português na Universidade de Línguas Estrangeiras de 

Hebei, traduziu o romance e publicou-o em Portugal sob a chancela da Relógio D'Água Editores. Os 

muitos provérbios e ditados existentes em Crónica de Um Vendedor de Sangue têm diferentes funções de 

linguagem e efeitos de expressão. Desse ponto de vista, parece-nos que a teoria de Newmark pode ser 

uma orientação quanto à escolha do método mais eficaz para a tradução.  

Assim, este trabalho toma a teoria da tradução de Newmark como ponto de partida, analisando 

cuidadosamente a tradução de Nabais do romance de Yu Hua, para explorar a aplicabilidade da teoria 

de tradução de Newmark aos romances chineses. Espera-se que esta análise facilite o trabalho futuro 

quanto à escolha de métodos e estratégias de tradução do chinês para o português. 
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1.6  Análise do texto original 

 

Para Yang Wuneng,  

A tradução literária requer a busca dos múltiplos significados da obra original, uma 

compreensão abrangente do conteúdo à forma, com o objetivo de, eventualmente, 

recriar os múltiplos significados da obra original de uma forma relativamente 

equivalente.25  

 

A tradução de um romance pode ser considerada uma recriação do original pelo tradutor, mas 

deve ser próxima do texto original, no que respeita à forma e ao conteúdo. Para se adequar melhor ao 

texto original, é necessária uma compreensão profunda do livro, o contexto temporal, a relação entre as 

personagens e o desenvolvimento da trama. Somente depois de dominar essas informações básicas, o 

estilo de redação original pode ser transmitido de forma adequada.  

Como Zheng Hailing aponta,  

A tradução literária é artística. É resultado da compreensão estética do tradutor do 

conteúdo ideológico e do estilo artístico da obra original. Ela usa uma linguagem 

literária para reproduzir, de forma adequada e completa, a imagem e o estilo artístico 

original, para que os leitores-alvo obtenham a mesma inspiração, sentimento e prazer 

que os leitores originais.26 

 

1.6.1 Breve introdução da história 

 

Crónica de Um Vendedor de Sangue conta a história de Xu Sanguan, da juventude à velhice, com 

início nas décadas de 1950 e 1960, logo após a fundação da Nova China27. O autor conecta a vida 

comum da personagem com coisas triviais: há alegria, há sofrimento, há desamparo, há raiva. A narrativa 

remete para uma era de esterilidade dos nossos avós; tudo é novo e pesado quando se lê o romance. 

                                                   
25 Yang W. N., 1987, p. 4. “而文学翻译呢，则要求对原著的多重意义的追寻，对原著从内容到形式的全面的把握，以期最终以相对的

等值的形式，尽可能不多也不少地再创原著的多重意义” (TdA) 

26 Zheng H. L., 2000, p. 39. “文学翻译是艺术化的翻译，是译者对原作的思想内容与艺术风格的审美把握，是用一种文学语言恰如其分

地完整地再现原作的艺术形象和艺术风格，使译文读者得到与原文读者相同的启发、感受和美的享受。” (TdA) 

27 Geralmente, o termo refere-se ao país após a fundação da República Popular da China em 1949. 
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O título em português soa estranho, já que localmente parece existir apenas o conceito de 

"doação de sangue". Pode o sangue ser vendido? No entanto, durante a leitura percebe-se que o sangue 

era muito valioso naquela época. Xu Sanguan conseguiu 35 yuan28 na sua primeira venda, motivada pela 

curiosidade, e usou esse dinheiro para derrotar o seu rival He Xiaoyong, convencendo o pai de Xu Yulan 

a casar-se com ela. O processo foi tão simples que parece absurdo, mas era muito realista e comum na 

época.  

Foi sob a premissa de uma sociedade tão simples que a vida e a experiência comuns de Xu 

Sanguan se desenrolaram. Não está claro se o romance é uma tragédia ou uma comédia. Talvez seja o 

retrato da vida de uma pessoa comum, sem realizações gloriosas ou contribuições notáveis à sociedade. 

Três adjetivos descrevem a vida inteira da personagem: calma, comum e simples. 

No prefácio, o autor revela um pouco do seu processo criativo: 

 

Aqui, o autor às vezes não faz nada. Como ele descobriu desde o início que as 

personagens fictícias também têm as suas próprias vozes, ele é da opinião de que 

essas vozes deviam ser respeitadas e deixadas ir com o vento para encontrar 

respostas. Assim, o autor não é mais um narrador invasivo, mas um ouvinte, um 

ouvinte paciente, cuidadoso, compreensivo e empático. Ele esforçou-se muito para 

isso，na narração, ele tentou cancelar a sua identidade como autor. Isso é verdade, 

pois quando conclui o livro, ele descobre que não sabia mais do que outros. 

Frequentemente as personagens do romance falam por si e isto assusta o autor. 

Quando as palavras certas e belas saem de uma boca fictícia, o autor muitas vezes 

tem subitamente a sensação de inferioridade e pensa secretamente: "Eu não sou 

capaz de dizer isso!”29 

  

                                                   
28 Yuan é a unidade básica do renminbi, a moeda chinesa. 1 yuan≈0.13 euro (valor de conversão a 3 de outubro de 2020). 
29 Yu H., 2012, p. 1. “在这里，作者有时候会无所事事。因为他从一开始就发现虚构的人物同样有自己的声音，他认为应该尊重这

些声音，让它们自己去风中寻找答案。于是，作者不再是一位叙述上的侵略者，而是一位聆听者，一位耐心、仔细、善解人意和

感同身受的聆听者。他努力这样去做，在叙述的时候，他试图取消自己作者的身份，他觉得自己应该是一位读者。事实也是如

此，当这本书完成之后，他发现自己知道的并不比别人多。 

书中的人物经常自己开口说话，有时候会让作者吓一跳，当那些恰如其分又十分美妙的话在虚构的嘴里脱口而出时，作者会突然

自卑起来，心里暗想：“我可说不出这样的话。” (TdA) 
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1.6.2 Resumo de enredo 

 

O romance descreve Xu Sanguan, uma figura representativa de baixa classe social que, quando 

enfrenta dificuldades, conta com a venda de sangue para as superar. Inicialmente, não foi motivado pelo 

desespero, mas porque havia um ditado na sua terra natal que dizia que homens que não podiam vender 

sangue tinham corpos fracos. Portanto, Xu Sanguan vendeu sangue para provar que estava de boa saúde. 

Na verdade, ele morava na cidade; esse ditado não existia ali e ninguém precisava daquela prova. Em 

vez de querer provar isso aos outros, pode dizer-se que a simplicidade de Xu Sanguan o fez acreditar 

nessa afirmação.  

É importante ressaltar que, segundo rumores populares, devia beber-se muita água antes de tirar 

sangue, para o diluir e não perder tanto com a venda. Como o número de mililitros é fixo, a concentração 

sanguínea pode ser reduzida. 

 

A primeira venda:  

O dinheiro da primeira venda de sangue deu à vida do protagonista o primeiro ponto de inflexão: 

ele casou-se com Xu Yulan, de quem ele gostava. A sua maneira de cortejar Xu Yulan também foi muito 

especial: ele convidou-a para comer com o dinheiro ganho com o sangue e, após a refeição, pediu-a em 

casamento. Mais tarde, ele foi à casa de Xu Yulan, convenceu o pai e afastou o seu rival He Xiaoyong. 

Finalmente casaram-se e começaram a vida em comum. 

 

A segunda venda: 

A segunda venda de sangue ocorreu porque o filho mais velho da personagem, Yile, partiu a 

cabeça do filho de Fang, o ferreiro. A família de Xu não tinha dinheiro para suportar os gastos médicos. 

Para além do mais, Xu Sanguan descobriu que Yile não era o seu filho biológico, mas de He Xiaoyong, o 

ex-namorado da esposa, pelo que não queria pagar pelos atos de um filho bastardo. O ferreiro chamou 

algumas pessoas para saquearem a casa de Xu Sanguan, que teve de vender sangue novamente para 

conseguir as mobílias de volta. 
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A terceira venda: 

A terceira venda aconteceu porque o protagonista se queria vingar da mulher, por causa da 

criança que não era sua, verdade que demorou nove anos a descobrir. Revoltado, Xu Sanguan encontrou-

se com Lin Fenfang, outra trabalhadora da fábrica de seda que partira uma perna e estava acamada, 

dormindo com ela. Com o valor conseguido com a venda, comprou-lhe ossos de porco, soja e feijões 

mungo. 

 

A quarta venda: 

A quarta venda de sangue foi um ponto de viragem histórico, que ocorreu no período de fome 

após a "comuna popular"30. Depois da família comer papas de arroz durante 57 dias, Xu Sanguan não 

suportava ver as crianças a passarem fome pelo que foi ao hospital pela quarta vez. Depois de ter vendido 

sangue, levou toda a família ao restaurante exceto Yile, porque achava que ele não era seu filho. Deu-lhe 

apenas 5 jiao para comprar batata-doce assada, o que fez Yile sentir-se injustiçado e procurar o seu pai 

verdadeiro. Ao ser recusado também por ele, Yile decidiu fugir. Xu Sanguan no fim encontrou-o, passagem 

que inspirou o diálogo mais caloroso do romance. 

 

A quinta venda: 

Yile e Erle31 responderam à chamada nacional e foram para o campo trabalhar. Com o passar 

do tempo, vendo as pessoas a regressarem à cidade, uma a uma, Xu Sanguan e Xu Yulan estavam muito 

ansiosos. Doente e fraco, Yile voltou para casa por um tempo. Xu Sanguan correu para o hospital para 

vender sangue pela quinta vez, dando o dinheiro a Yile, esperando que a sua vida melhorasse. 

 

A sexta venda: 

Logo depois, o chefe da equipa de produção com quem Erle trabalhava veio à cidade para comer 

na casa da família. Restavam-lhes apenas dois yuans, pelo que Xu Sanguan foi rapidamente à cidade 

vender o sangue pela sexta vez. Passara apenas um mês desde a última venda e o hospital estipulava 

que o intervalo de tempo devia ser superior a três meses. No começo, Li, o chefe do departamento no 

                                                   
30 人民公社, Rénmín g ngshèō , a comuna popular foi uma organização de produção que existiu entre 1958 e 1984. 
31 Outro dos filhos de Xu Sanguan. 
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hospital, não concordou com a venda, mas depois encontrou Gen Long, que levara Xu Sanguan ali pela 

primeira vez. Gen Long ofereceu uma galinha a Li que, por respeito, acabou por permitir nova venda de 

sangue do protagonista da história. 

 

A sétima venda: 

A sétima venda (e as seguintes, até à 11ª) foi motivada pelo diagnóstico de hepatite de Yile, que 

chegou a um estado muito grave e foi levado para Xangai para obter tratamento. Xu Sanguan pediu 

dinheiro emprestado aos vizinhos e pediu à esposa que levasse o filho a Xangai, enquanto ele vendia 

sangue para arrecadar fundos. Na viagem, vendeu sangue em Linpu, Baili, Songlin, Huangdian e Qilibao, 

chegando a desmaiar numa das ocasiões. Quando acordou, o hospital fez-lhe uma transfusão de 700 ml 

de sangue, no entanto, ele vendera apenas 400 ml de sangue, exigindo de forma veemente que os 300 

ml da diferença fossem devolvidos ao hospital. Felizmente, quando ele chegou a Xangai, o seu filho Yile 

estava à sua espera, e a sua condição melhorou muito. 

 

A última venda (que não foi bem-sucedida): 

Com a reforma e a abertura da China, a vida de Xu Sanguan melhorou gradualmente como a de 

muitos outros chineses. Um dia, ele quis comer fígado de porco frito e beber vinho de arroz, então foi ao 

hospital para vender sangue. Não porque quisesse comer e beber, mas porque queria “sacudir” a inércia 

de muitos anos. O recente chefe de departamento do sangue disse-lhe que o seu sangue não tinha efeito 

e ninguém o iria querer, exceto o carpinteiro. Ao ouvir isso, Xu Sanguan entrou em colapso, sentiu que a 

sua vida tinha terminado, debulhando-se em pranto no meio da rua. 
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2.1 Provérbios e expressões idiomáticas 

 

O romance Crónica de Um Vendedor de Sangue reflete sobre temas folclóricos chineses, 

contendo muitos provérbios e expressões idiomáticas. Provérbios e expressões idiomáticas não são 

apenas um fenómeno linguístico, mas também cultural que refletem a filosofia de vida do povo chinês, 

o ponto de vista moral e dos costumes locais. A tradução direta desses provérbios e expressões 

idiomáticas poderá, muitas vezes, gerar perplexidade. 

 

Como os provérbios e expressões idiomáticas contêm informações culturais fortes, é 

difícil para alguns provérbios e expressões idiomáticas encontrarem uma 

correspondência completa noutro idioma. Portanto, algumas pessoas pensam que 

provérbios e expressões idiomáticas não são traduzíveis, o que faz sentido.32 

 

Mas muitos provérbios e idiomatismos em chinês foram traduzidos para idiomas estrangeiros, 

portanto também são traduzíveis. Uma vez que estão intimamente relacionados com a cultura, a tradução 

para idiomas estrangeiros exige, de uma maneira geral, três passos. 

O primeiro passo é entender o significado literal dos provérbios e expressões idiomáticas. O 

segundo passo é entender o significado cultural por trás destes e o terceiro é escolher uma língua 

estrangeira adequada para os expressar, procurando reproduzir as características linguísticas e as 

conotações culturais que encerram. 

As fontes dos provérbios e expressões idiomáticas são as mesmas na China ou em Portugal, a 

saber, fenómenos e experiências sociais. Portanto, em alguns casos, é possível encontrar expressões 

correspondentes noutras línguas. No entanto, entre os provérbios e expressões idiomáticas chinesas mais 

comuns, não há muitos exemplos com correspondências completas ou muito semelhantes na língua 

portuguesa. Em alguns casos, embora existam expressões semelhantes em português, o significado da 

expressão e da sua conotação cultural ficam longe do original. Assim, a tradução de provérbios e 

idiomatismos requer uma análise específica. 

Tentar-se-á apresentar alguns casos de tradução de ditados populares da referida obra literária 

                                                   
32 Xu J. 2007, p. 115. “由于谚语和成语背后包含着浓厚的文化信息，因此，一种语言的某些谚语和成语很难在另一种语言中找到完

全对应的说法。所以，有人认为谚语和成语不可译，这有一定的道理。” (TdA) 
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para português, com uma abordagem semântica (no ponto 2.1.1) e comunicativa (no ponto 2.1.2), com 

os exemplos primeiramente apresentados em tabelas, nas quais se oferece as frases originais em chinês 

na coluna esquerda e a sua tradução em português na coluna direita. A análise dessas traduções serão 

seguidamente apresentadas, pela mesma ordem em que constam nas tabelas. 

No ponto 2.2 será ainda apresentada uma reflexão sobre algumas expressões com usos 

particularmente específicos no contexto cultural chinês, que nos parecem merecedoras de destaque e 

reflexão.     

 

2.1.1 Tradução semântica 

No quadro seguinte (cf. Tabela 1), apresenta-se a seleção de alguns exemplos de tradução que 

nos parecem recorrer à estratégia da "tradução semântica", que poderão ser estranhos no contexto da 

língua portuguesa, e tenta-se encontrar alguns equivalentes para melhorar a leitura da tradução. 

 

Tabela 1 – Traduções que recorrem à estratégia da “tradução semântica” 

 Versão original Versão traduzida 

1 我是不会袖手旁观的 (p. 56) 
Eu não ficaria com as mãos enfiadas nas 

mangas… (p. 54) 

2 我许玉兰当年长得如花似玉  

(p. 62) 

Sou a Xu Yulan, naquela altura era bela como 

jade. (p. 60) 

3 君子报仇十年不晚 (p. 76) 
Aquele que espera uma década pela sua 

vingança não espera tempo de mais. (p. 74) 

4 你是拆了东墙去补西墙，东墙的窟

窿怎么办？(p. 83) 

Isso é como tirar tijolos de uma parede para 

remendar outra. (p. 81) 

5 她是破罐子破摔，我也就死猪不怕

开水烫了 (p. 86) 

Ela só está a partir jarros que já estão em cacos, 

e eu sou como um porco morto que já não teme 

a água a ferver. (p. 84) 

6 你这是脱裤子放屁，多此一举 (p. 

113) 

Isso é completamente desnecessário, é como 

tirar as calças para mandar um peido. (p. 115) 

7 你就是跳进黄河也洗不清 (p.167) Deixaram-te assim e agora ninguém vai acreditar 
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no que possas dizer, nem que saltasses para o 

rio amarelo saías de lá limpa. (p. 163) 

8 我想你这狗嘴里也吐不出象牙来 

(p.179) 

Também, de uma boca de cão não imagino que 

saiam dentes de elefante. (p. 172) 

9 你撒泡尿照照自己 (p.228) Vai mijar e toma conta de ti. (p. 213) 

 

 

 

1) 我是不会袖手旁观的 (p. 56) 

Eu não ficaria com as mãos enfiadas nas mangas… (p. 54)  

De acordo com o Dicionário de expressões idiomáticas chinês, 袖手旁观 (xiù shǒu páng guān) 

significa, literalmente, “ficar a ver com as mãos enfiadas nas mangas”. Refere-se a observar os outros 

em dificuldades, sem os ajudar.33  

Em português, de acordo com os Novos Dicionários de expressões idiomáticas, há uma 

expressão correspondente – “ficar com as mãos nos bolsos” ou “ficar de braços cruzados”.34 No entanto, 

o tradutor pode considerar manter as características originais, porque esse é um hábito chinês. No 

inverno, para manter o calor, é comum ter as duas mãos enfiadas nas mangas. Aqui, deve ser entendido 

como “não dar uma mão/ajudar os outros”. 

 

2) 我许玉兰当年长得如花似玉 (p. 62) 

Sou a Xu Yulan, naquela altura era bela como jade. (p. 60) 

O idiomatismo chinês 如花似玉 (rú huā sì yù) significa “tão bonito quanto flor e jade” e 

descreve a bela aparência de uma mulher. A expressão teve origem na Poesia·Weifeng·Fenjuru35, a 

primeira coleção de poemas da China. A frase original, “彼其之子，美如英……彼其之子，美

如玉” (Bǐ qí zhězǐ, měi rú yěng……bǐ qí zhězǐ, měi rú yù), retrata uma menina bonita que vê um jovem 

tão bonito quanto flores ou jade. Embora ele se vestisse de forma simples, comportava-se de maneira 

                                                   
33 Zhu Z. Y., 2002, p. 1196. 
34 Santos A. N., 1990, p. 64. 
35 诗·魏风·汾沮洳, sh ·wèi f ng·fén jù rù.ě ě  
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muito elegante e, de repente, a menina sentiu afeição por ele.36 Hoje em dia, é comum usar-se a 

expressão como referência a mulheres com boa aparência/figura. 

O tradutor não apenas usou o método de “tradução semântica”, mas também a elipse, 

traduzindo apenas o jade e omitindo a flor. A tradução é clara e concisa. Se fosse transformada em "Sou 

a Xu Yulan, naquela altura era bela como jade e flores", inevitavelmente tornaria a frase longa. Utilizando 

a palavra “bela”, o tradutor invoca de certa forma a “flor” usada no texto original, a qual é 

tradicionalmente adjetivada como “bela”, “linda” ou “bonita”, tal como refere o Dicionário de Expressões 

Correntes, onde se encontra o idiomatismo português – “ser lindo como os amores”, que também 

poderia constituir uma alternativa.37 

 

3) 君子报仇十年不晚 (p. 76) 

Aquele que espera uma década pela sua vingança não espera tempo de mais. (p. 74) 

君子报仇十年不晚 (Jūnzǐ bàochóu shí nián bù wǎn) é um provérbio muito comum e antigo, 

originário nos Registos Históricos38 do 36º ano da dinastia Qin. Naquela época, Fan Ju39 foi acusado de 

traição e espancado quase até à morte por Wei Qi. Mais tarde, Fan Ju tornou-se um político altamente 

considerado e valorizado pelo rei Qin e, no 46º ano daquela dinastia, matou Wei Qi, que o humilhara dez 

anos antes.40 

Hoje, a expressão descreve pessoas com ideais elevados, que não precisam estar ansiosas para 

se vingarem. 君子 (jūnzǐ) significa cavalheiro, senhor ou homem com personalidade nobre. Ou seja, 

podemos esperar pela vingança, devemos aprender a esperar pela oportunidade certa. 

O foco desta frase não é apenas “vingança”, mas também “paciência”. Originalmente, o tradutor 

queria mostrar a disposição do chinês. Contudo, a tradução escolhida parece um pouco diferente do 

significado original, a saber, “não há pressa para obter vingança”, sendo os dez anos uma metáfora para 

uma altura tardia. Talvez se pudesse usar um ditado português com um significado muito próximo, para 

alcançar um efeito mais natural junto do leitor. De acordo com o Dicionário de Provérbios, Adágios, 

                                                   
36 http://www.hydcd.com/cy/htm3/rh8784.htm (consultado a 18 de julho de 2020). 
37 Neves O., 2000, p. 264. 
38 史记, Shǐjì. 
39 范雎 Fànj   ū (?-255 a.C.) político do Estado Wei, estratega militar e Primeiro-ministro do rei Zhaoxiang. 
40 https://baike.baidu.com/item/%E5%90%9B%E5%AD%90%E6%8A%A5%E4%BB%87%EF%BC%8C%E5%8D%81%E5%B9%B4%E4%B8%8D%E6%99%9A 
(consultado a 18 de julho de 2020). 
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Ditados, Máximas, Aforismos e Frases feitas, há uma expressão muito popular que serviria esse fim: “A 

vingança é um prato que se serve frio”. 41 O ditado encerra o conceito de um ato escrupuloso e paciente, 

de espera pelo momento oportuno, mesmo que longe, no futuro.42  

 

4) 你是拆了东墙去补西墙，东墙的窟窿怎么办？(p. 83) 

Isso é como tirar tijolos de uma parede para remendar outra. (p. 81) 

A tradução literal deste ditado é “tirar tijolos da parede ao nascente, para remendar a parede ao 

poente”. O tradutor optou por omitir as duas palavras de direção presentes no texto original, “nascente” 

e “poente”, mantendo a intenção original da frase e tornando a tradução mais concisa. Até porque, ao 

contrário do que acontece na China, especialmente no norte do país, não é muito comum usar os pontos 

cardeais como orientação na cultura ocidental. O tradutor aqui usa “uma” e “outra” para melhor se 

adequar à lógica dos leitores portugueses. 

Ora, de acordo com o Dicionário de Expressões Correntes, há um ditado português parecido, 

“despir um santo para vestir outro”, que significa “remediar um mal, criando outro”43. A expressão não 

foi usada pelo tradutor provavelmente porque tem um forte sentido religioso, sendo que o conceito de 

santos para os portugueses não é equivalente ao conceito tradicional de deuses na China. Assim, o 

tradutor fez bom uso da “tradução semântica”, a mera tradução literal considera o efeito nos leitores 

portugueses e constitui uma solução neutra, evitando a inconsistência cultural (i.e., as orientações 

concretas “nascente” e “poente” típicas em chinês, bem como a palavra “santo” que é tipicamente 

portuguesa). 

 

5) 她是破罐子破摔，我也就死猪不怕开水烫了 (p. 86) 

Ela só está a partir jarros que já estão em cacos, e eu sou como um porco morto que já não 

teme a água a ferver. (p. 84) 

Há dois ditados populares nesta frase, os quais têm na realidade significados próximos.  

Segundo o Dicionário de Provérbios Chineses, ambos os ditados significam que não se tem nada 

                                                   
41 Santos M.A.M.d., 2000, p. 41. 
42 https://pt.wiktionary.org/wiki/a_vingan%C3%A7a_%C3%A9_um_prato_que_se_come_frio (consultado a 22 de julho de 2020). 
43 Neves O., 2000, p. 151. 
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a perder.44 Mas o tradutor mantém ainda a autenticidade do ditado chinês, usando o método de “tradução 

semântica” para reconstruir perfeitamente o significado original. Especialmente interessante de notar é 

o uso de “jarros” e “cacos” para manter o ritmo, que torna a tradução mais suave e rimada. Embora 

não seja um ditado nativo, o facto de conseguir uma tradução em rima poderá contribuir para uma 

experiência de leitura agradável. 

O segundo, “como um porco morto que já não teme a água a ferver” é muito popular. 

Antigamente, sobretudo nas aldeias, depois da matança do porco, colocava-se o animal numa panela de 

água a ferver, para remover os pelos. O porco já estava morto. Mais tarde, as pessoas começaram a usar 

essa frase para descrever aqueles que já perderam tudo e já não se importam com nada.  

A expressão tem um forte sabor rural chinês, que condiz com a vulgaridade do protagonista Xu 

Sanguan. O tradutor mantém o “sabor” e estilo original na tradução destes dois ditados chineses. 

 

6) 你这是脱裤子放屁，多此一举 (p. 113) 

Isso é completamente desnecessário, é como tirar as calças para mandar um peido. (p. 115) 

Segundo o Dicionário de Unidades Suspensas Xiehouyu 45, o significado da expressão chinesa é 

“não é necessário fazer algo”46. De acordo com o Dicionário de Expressões Populares Portuguesas, existe 

em português um ditado parecido, “chover no molhado”, que significa “perder tempo” ou “insistir no 

que já está realizado”47. Contudo, o tradutor não usa essa expressão, porque se pode perder a noção do 

carácter do protagonista: um vulgar camponês que usa palavras rudes. Para que os leitores entendam 

melhor o texto original, o tradutor usa o método de amplificação, ou seja, adiciona uma descrição para 

tornar a compreensão mais legível, acrescentando “isso é completamente desnecessário”.  

 

7) 你就是跳进黄河也洗不清 (p. 167) 

Deixaram-te assim e agora ninguém vai acreditar no que possas dizer, nem que saltasses para o 

rio amarelo saías de lá limpa. (p. 163) 

O ditado跳进黄河洗不清 (Tiào jìn huánghé xǐ bù qěng) tem origem no capítulo 42 do 3º 

                                                   
44 Zhou J. Q., 2006, p. 478. 
45 通用歇后语词典, T ngyòng xi hòuyō ě ǔ cídiǎn. 
46 Wen D. Z. & Shen H.Y., 2002, p. 226. 
47 Simões, G. A., 2000, p. 181. 
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volume de Li Zicheng48 (1981), escrito por Yao Xueyin49, e traduz “uma situação em que se é suspeito de 

um crime, sem possibilidade de se demonstrar a inocência”, de acordo com Dicionário de Provérbios 

Chineses.50   

Graças ao alto teor de areia do Rio Amarelo51, a água é muito turva e opaca, sendo impossível 

uma pessoa lavar-se ali e sair limpa. Na tradução, podia considerar-se o provérbio português que descreve 

uma situação correspondente: “Ninguém vai acreditar, nem que te pintes de outra cor”. Podemos pensar 

que a palavra “amarelo” no original está relacionada com cor, e neste provérbio português as palavras 

“pintar” e “cor” estabelecem uma relação subtil entre os dois.  

Só que a maioria dos leitores portugueses não possui conhecimentos sobre o Rio Amarelo e as 

suas águas turvas. De facto, este é o segundo rio mais longo da China (a seguir ao Yangtze) e o sexto 

mais longo do mundo. Sendo um dos dois rios-mãe da China, a sua importância é evidente, devendo 

entender-se o nome como uma referência aos sedimentos que lhe emprestam uma cor tão característica. 

Se um leitor português não tiver esta noção, dificilmente compreenderá o significado do ditado popular. 

Neste caso, o tradutor poderia optar pelo ditado correspondente em português, para mostrar que nada 

pode provar a inocência. 

 

8) 我想你这狗嘴里也吐不出象牙来 (p. 179) 

Também, de uma boca de cão não imagino que saiam dentes de elefante. (p. 172) 

A expressão 狗嘴里吐不出象牙 (gǒu zuǐ lǐ tǔ bu chū xiàngyá) é semelhante à anterior 跳进

黄河洗不清 (tiào jìn huánghé xǐ bù qěng); ambas possuem uma forte conotação chinesa. Segundo o 

Dicionário de Provérbios Chineses, serve para descrever algo “que se tem dito que é horrível e 

desconfortável”.52 Na ausência de uma anotação, era fácil os leitores captarem um outro sentido. A 

cultura ocidental valoriza os cães, o seu olfato sensível e corpo ágil, a sua ajuda na caça e também a sua 

lealdade. Os ocidentais têm um carinho especial pelos cães. Já a civilização chinesa teve um passado 

iminentemente agrícola, pelo que os chineses preferem animais úteis na lavoura como bois, cavalos e 

                                                   
48 李自成, Lǐzìchéng. O trabalho representativo de Yao Xueyin consiste em 5 volumes e mais de 3 milhões de caracteres. 
49 姚雪垠 (1910-1999), Yáo xu  yíně , foi um romancista chinês e membro da China Writers Association.  
50 Zhou J.Q., 2006, p. 487. 
51 35 kg/m³, https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%84%E6%B2%B3%E6%B3%A5%E6%B2%99 (consultado a 13 de julho de 2020). 
52 Zhou J. Q., 2006, p. 301. 
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burros, sendo estes referidos com sentidos positivos nos provérbios chineses. 

A expressão 狗嘴 (gǒu zuǐ, boca do cão) refere-se à boca de uma pessoa má. Já 象牙 

(xiàngyá, dentes de elefante) é marfim, um tipo de joia. Os produtos de marfim são muito valiosos e têm 

uma aparência requintada. Portanto, nesta expressão, o marfim refere-se a belas palavras.  

A frase foi dita pelo pai, criticando o filho que não dizia nada de útil. A tradução literal poderia 

causar problemas aos leitores de português. Como não parece existir um ditado português para expressar 

um significado equivalente, poderia usar-se a expressão “um sino rachado não soa bem” (tradução do 

ditado inglês a cracked bell can never sound well, que parece apropriado). Uma vez que o sino é algo 

muito comum num país católico como Portugal, a ideia poderia provocar no leitor a mesma ideia 

percebida pelos leitores de chinês. 

 

9) 你撒泡尿照照自己 (p. 228) 

Vai mijar e toma conta de ti. (p. 213)  

A tradução não corresponde ao original, pois parece que o tradutor trocou a expressão “ver a tua 

própria figura” (照照自己, zhàozhao zìji) por “tomar conta de ti” (照顾自己, zhàogù zìji), como 

explicaremos de seguida.   

撒泡尿照照自己 é, literalmente, “mija para o chão e vê o reflexo de ti próprio”, já que, de um 

modo geral, os líquidos podem refletir uma imagem. Na China antiga, o espelho era uma peça redonda 

de bronze com uma face polida, objeto de algum valor que apenas algumas famílias ricas possuíam. Os 

pobres só podiam tentar ver o reflexo da sua cara na água. O ditado em questão é usado para pessoas 

de classe baixa, que não têm um estatuto digno na sociedade, com um sentido pejorativo, irónico e até 

humilhante. Deve entender-se como “não sabes que não és ninguém e não vales nada?” A urina é algo 

nojento, e o chão metaforiza um baixo nível social.       

Na ausência de anotações, é difícil para os leitores de português pensarem na relação entre a 

urina e a visão de si próprio. De facto, o tradutor poderia usar uma simples frase como “Não sabes que 

não és ninguém?”.  
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2.1.2 Tradução comunicativa 

Nesta alínea, são apresentadas algumas frases traduzidas com recurso à estratégia da "tradução 

comunicativa". Usaremos esses exemplos para analisar a aplicação real da técnica de tradução em 

romances populares e o efeito de leitura alcançado. 

 

Tabela 2 – Traduções que recorrem à estratégia da “tradução comunicativa” 

 Versão original Versão traduzida 

1 我是万事俱备只欠东风了 (p. 24) 
Tenho absolutamente tudo preparado, só me falta o 
essencial - a noiva. (p. 27) 

2 俗话说滴水之恩当涌泉相报 (p. 69) 
Como se costuma dizer, umas gotas de água 
oferecidas em tempo de seca devem ser 
recompensadas com um garrafão. (p. 67) 

3 你不要得尺进丈 (p. 79) 
Só comi um pouco de açúcar para não te deixar ficar 
mal, não insistas mais.  

(p. 76) 

4 古人说言多必失 (p. 173) 
Quem fala muito comete mais erros…  

(p. 167) 

5 巧妇难为无米之炊 (p. 187) 
Sem comida uma dona de casa não pode cozinhar. 
(p. 182) 

 

1) 我是万事俱备只欠东风了 (p. 24) 

Tenho absolutamente tudo preparado, só me falta o essencial - a noiva. 

(p. 27) 

‘万事俱备，只欠东风’ (Wànshì jù bèi, zhǐ qiàn dōngfěng) é uma expressão proveniente do 

capítulo 49 do livro Sanguo Yanyi53 (Romance dos Três Reinos, 三国演义) de Luo Guanzhong54. A frase 

original é: “Kong Ming pediu papel e pincel, mandou afastar os assistentes e escreveu em segredo 

dezasseis caracteres: para derrubar o exército de Tsao, é preciso ataque de fogo, está tudo preparado, só 

falta agora o vento de leste.”55 

Informações geográficas permitem saber que, na China, o vento sopra normalmente de noroeste 

                                                   
53 三国演义, S nguó y nyìā ǎ . Romance histórico chinês baseado nos eventos dos anos turbulentos próximos do fim da dinastia Han e da era dos Três Reinos, 

começando em 169 e terminando com a reunificação do reino em 280. 
54 Luo Guanzhong (1330?-1400?) (罗贯中, Lu guànzh ngō ō ) foi um escritor e autor de novelas históricas. 
55 Zhu Z. Y., 2002, p. 1070.  
“孔明索纸笔，屏退左右，密书十六字曰：“欲破曹公，须用火攻，万事俱备，只欠东风”。Kǒngmíng suǒ zhǐ bǐ, bǐngtuì zuǒyòu, mì shū 

shíliù zì yuě:“Yù pò cáo gōng, xū yòng huǒ gōng, wànshì jù bèi, zhǐ qiàn dōngfěng. (TdA) 
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durante o inverno. Kong Ming, famoso estratega, planeou um ataque para incendiar os barcos do exército 

de Tsao. O general Zhou Yu estava preparado para avançar, mas o momento não era oportuno. Kong 

Ming escreveu então uma mensagem para transmitir ao general que este tinha toda a capacidade de 

vencer se o vento de leste se levantasse. 

Este tipo de expressão não resulta com uma simples tradução literal, porque por trás existe uma 

história. Se se traduzisse “quando Xu Sanguan se queria casar com Xu Yulan, não lhe faltava nada exceto 

vento de leste”, o leitor ficaria confuso, incapaz de entender o significado. Neste caso, o tradutor optou 

por uma expressão simplificada, proveniente do contexto da história, tendo substituído “vento de leste” 

por “noiva”, conseguindo uma versão mais adequada. 

 

2) 俗话说滴水之恩当涌泉相报 (p. 69) 

Como se costuma dizer, umas gotas de água oferecidas em tempo de seca devem ser 

recompensadas com um garrafão. (p. 67) 

A palavra 涌泉 (yǒng quán) significa “nascente” em português. Este ditado antigo pode ser 

traduzido literalmente como “um favor de gotas de água deve agradecer-se com uma nascente”. Para os 

leitores chineses, esse provérbio é bastante comum, pois a gratidão é considerada uma virtude 

importante. A expressão significa que uma pequena ajuda deve ser retribuída com algo muito maior, em 

sinal de gratidão. Ou seja, ajudar alguém em dificuldades, um gesto pequeno (aqui simbolizado por 

“gotas de água”) pode fazer diferença, e um dia, quando o ajudado estiver numa situação melhor, deve 

retribuir esse favor em abundância.  

O tradutor não apenas traduziu habilmente a palavra “nascente” para garrafão, que parece mais 

lógico para um leitor português, mas também usou o método de amplificação para expandir a tradução, 

acrescentando “em tempo de seca”, para facilitar o entendimento. 

 

3) 你不要得尺进丈 (p. 79) 

Só comi um pouco de açúcar para não te deixar ficar mal, não insistas mais. 

(p. 76)  

寸、尺、丈 (cùn, chǐ, zhàng; polegada, dez polegadas, cem polegadas) são medidas de 
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comprimento tradicionais da China. A expressão idiomática que usa estes caracteres é bastante comum 

e vem da obra Estratagemas dos Estados em Combate · Estratégia de Qin III (战国策·秦策三 

zhànguó cè·qín cè sān). 56 A frase original é 王不如远交而近攻，得寸则王之寸，得尺亦王之尺

也。今舍此而远攻，不亦缪乎？(Wáng bùrú yuǎn jiāo ér jìn gōng, dé cùn zé wáng zhě cùn, dé chǐ yì 

wáng zhě chǐ yě. Jěn shě cǐ ér yuǎn gōng, bù yì móu hū?) “Sua majestade pode formar uma aliança com um 

país distante e atacar um país perto, de modo que, se conseguir uma polegada de terra, essa terra é 

sua. Se conseguir um pé de terra, também fica consigo. Não será um erro abandonar o próximo e atacar 

um país distante?”. Por outras palavras, uma polegada ou um pedaço maior de território, quando 

capturado, é seu. No entanto, uma terra longe fica fora da sua jurisdição, ou seja, será um esforço em 

vão.57 

 Hoje, porém, o seu significado mudou para “ávido”, “nunca estar satisfeito”, ou para uma 

situação em que já se obteve benefícios (uma polegada) e, em seguida, se deseja mais (um pé).  

Na tradução, esta expressão original foi omissa, sendo substituída por não insistas mais, para 

que um leitor português compreenda diretamente o sentido da frase, sem necessidade de recorrer às 

metáforas de “polegada” e “pé” para passar a ideia de “ser dado algo, mas pedir ainda mais”.  

Todavia, esta expressão chinesa parece ter um provérbio português equivalente: “dá a mão, quer 

o braço”58, que significa que uma pessoa gananciosa nunca fica satisfeita. Talvez este provérbio pudesse 

ser usado, ao invés da tradução direta: 

“Fica com o açúcar. Eu não digo nada a ninguém.” 

O chefe Li irritou-se. Recolheu o sorriso da cara e disse: 

“Só comi um pouco de açúcar para não te deixar ficar mal. Agora tens a mão e ainda queres o 

braço?”  

 

4) 古人说言多必失 (p. 173) 

Quem fala muito comete mais erros… (p. 167) 

言多必失 (yán duō bì shě) significa, literalmente, “falar/demais/deve/perder”. “言多必有

                                                   
56 Ni B. Y., 2002, p. 176. 
57 https://zhidao.baidu.com/question/514554923.html (consultado a 13 de agosto de 2020). 
58 https://en.wiktionary.org/wiki/Talk:d%C3%A1_a_m%C3%A3o,_quer_o_bra%C3%A7o (consultado a 13 de agosto de 2020). 
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数短之处, (Yánduō bìyǒu shǔ duǎn zhě chù)59 é um idiomatismo muito antigo, com origem no Clássico 

de Guigu Zi60 (鬼谷子·中经, guǐgǔzi·zhōng jěng) que faz referência a revelar fraquezas, quando se fala 

demais.  

A tradução transmitiu a ideia original do idiomatismo chinês, mudando “perder”, “mostrar 

fraquezas” para “cometer erros”, que é mais confortável na leitura do texto traduzido.  

  Ora, segundo o Dicionário de Provérbios, Adágios, Ditados, Máximas, Aforismos e Frases feitas61, 

“pela boca morre o peixe” parece ser a expressão mais próxima deste provérbio chinês. O peixe somos 

nós em sentido figurado, e falar demais, sobretudo numa sociedade que dá importância à hierarquia e 

poder, pode trazer prejuízo (morrer pela boca). Assim, este ditado português podia ajudar a atingir o 

efeito originalmente pretendido. 

 

5) 巧妇难为无米之炊 (p. 187)  

Sem comida uma dona de casa não pode cozinhar. (p. 182) 

“巧妇难为无米之炊” significa literalmente: “uma mulher jeitosa não consegue fazer uma 

refeição sem arroz”. Metaforicamente, mesmo que uma pessoa tenha a capacidade, dificilmente terá 

sucesso se não tiver as condições necessárias. A expressão enquadra-se no seguinte contexto: 

 

Dois kuai só chegam para um jin e pouco de carne e meio peixe, como é que vamos 

fazer? Sem comida uma dona de casa não pode cozinhar, sem dinheiro como é 

convidamos alguém para jantar? E não é uma pessoa qualquer, trata-se do chefe da 

equipa de Erle. Se não lhe oferecermos um banquete ele não fica satisfeito, e se não 

fica satisfeito quem sofre é o nosso Erle.62 

 

O discurso direto é da esposa de Xu Sanguan, quando discutia com o marido sobre a vontade 

de convidar o chefe do filho. O tradutor evitou traduzir a palavra "arroz", optando por "comida". Isto 

porque o arroz é a base de alimentação na China, a parte mais importante da refeição, enquanto em 

                                                   
59 https://zhidao.baidu.com/question/1372229323490293699.html (consultado a 15 de agosto de 2020). 
60 Guigu Zi (400 a.C.) foi um famoso pensador, estratega e educador que viveu no Período das Primaveras e Outonos. É uma figura muito misteriosa da 
história chinesa. 
61 Santos M.A.M.d., 2000, p. 259. 
62 Nabais, T., 2017, p. 182. “Jin” é uma medida de peso que equivale a meio quilo.  
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Portugal é apenas um acompanhamento, raramente o ingrediente principal. Imaginamos que, se o 

tradutor mantivesse a palavra, a ideia “elemento de base” captada por um leitor chinês seria reduzida. 

Assim, adaptou para "comida", procurando o mesmo efeito na língua-alvo.  

Existe ainda uma outra possibilidade. Segundo o Dicionário de Expressões Correntes, há uma 

expressão muito parecida na língua portuguesa, “sem ovos não se fazem omeletes”63, que poderia 

substituir a expressão em chinês. No entanto, do ponto da vista gastronómico, “omelete” pode parecer 

demasiado ocidental num contexto chinês. Daí a escolha de “comida”, uma palavra mais neutra e 

universal.  

 

2.2 Palavras com fortes sentidos culturais 

 

Este subcapítulo concentra a análise de palavras culturalmente específicas, únicas de uma língua, 

ou difíceis de traduzir, que aparecem no livro Crónica de Um Vendedor de Sangue.  

 

1) Sobre “genro e casamento” 

 

  其实我就和倒插门的女婿一样 (p.24) 

 De facto, casando com a Xu Yulan é como se fosse eu a entrar para a sua família e não ela a entrar 

para a minha. (p.28) 

“倒插门” (dàochāmén), “入赘” (rùzhuì) e “上门女婿” (shàngmén nǚxù) são expressões que 

descrevem a situação matrimonial em que o marido (aqui referido como “genro”, 女婿 nǚxù) passa a 

viver em casa dos sogros, ficando economicamente subordinado. No caso de a esposa não ter um irmão 

para continuar o nome da família, o marido pode ceder o direito de dar continuidade ao seu apelido, 

passando os filhos a usar o apelido da mulher. É uma situação pouco comum, sobretudo numa sociedade 

tendencialmente machista.  

Desde os tempos antigos, a sociedade chinesa sempre afirmou as mulheres como inferiores aos 

homens. Após o casamento, estas passam a pertencer à família do marido. Assim existem dois 

                                                   
63 Neves O., 2000, p. 386. 
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caracteres que significam “casar-se”, um do ponto da vista da mulher嫁 (jià), e outro do ponto da vista 

do homem, 娶 (qǔ). As suas composições gráficas são: 

 

                   

   (jià)                              (qǚ) 

女 (nǚ, mulher) +家 (jiā, casa)      取 (qǚ, buscar)+女 (nǚ, mulher) 

Figura 4 Dois caracteres chineses que têm o significado de “casar-se”64 65 

 

Como podemos observar, os significados são obviamente diferentes pois um é “entrar numa 

casa” e o outro é “buscar algo para casa”. Embora os caracteres partilhem o significado enquanto verbos, 

o seu substantivo é a combinação dos dois, ou seja, 嫁娶 (casamento). Para os chineses, os dois 

termos são distintos e têm um sentido pragmático direcional: a noiva sai da casa dos pais e vai para a 

casa do marido/sogros.  

Outro exemplo é o ditado “嫁出去的女儿泼出去的水 ( Jià chūqù de nǚ'ér pō chūqù de shuǐ) 

- Filha casada é como água deitada fora”. Percebe-se que, nos tempos antigos, o estatuto social da 

mulher era baixo e elas tinham que seguir o marido. 

No contexto do romance, para pedir mão de Xu Yulan, Xu Sanguan usou o conceito de 倒插门

ao pai desta, pois o senhor sabia que a sua única filha gostava de um outro jovem. Para o convencer, Xu 

Sanguan argumentou: “Se a vossa filha casasse com o He, então os vossos netos iriam todos usar o 

nome da família He e o seu apelido ficaria sem herdeiros. Se você casar a sua filha comigo, os nossos 

filhos chamar-se-ão Xu, e isto não é a mesma coisa que ter um genro que lhe dê a continuação do nome 

da família?” Na verdade, Xu Sanguan e Xu Yulan tinham o mesmo apelido, e assim o senhor Xu permitiu 

este casamento, encantado com a ideia.  

Acontece que em Portugal as crianças recebem os apelidos quer do pai, quer da mãe. Também 

                                                   
64 https://hanyu.baidu.com/s?wd=%E5%AB%81&from=zici (consultado a 23 de agosto de 2020). 
65 https://hanyu.baidu.com/s?wd=%E5%A8%B6&from=zici (consultado a 23 de agosto de 2020). 
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não é regra que a esposa viva na casa dos sogros depois de se casar e, naturalmente, não existe o 

conceito do sentido contrário (de 倒插门). Assim, o tradutor simplificou o conceito de “倒插门” que é 

particular na China, utilizando um método de tradução direta. 

 

2) Sobre “pena” 

 

a) 四叔，可我又舍不得给你，这是我卖血挣来的钱，不是我卖力气挣来的钱，我舍

不得给。(p.18) 

Mas, tio, também não to posso dar. Ganhei este dinheiro a vender sangue e não vender a força, 

não to posso dar. (p.22) 

 

b) 连那两块绸缎也拿走了，那是你给我陪嫁的，我一直舍不得用它们…… (p.82) 

 Até os dois pedaços de seda levaram, aqueles que me deste pelo casamento. Nunca tive 

coragem de os usar. (p.79) 

 

c) 当初他们来我们家收锅、收碗、收米、收油盐酱醋时，我舍不得这两缸米，舍不

得这些从你们嘴里节省出来的米，我就没交出去…… (p.110) 

Quando vieram recolher as panelas e a comida não me consegui separar daquelas duas latas*. 

Foi arroz que fui tirando das vossas bocas para poupar, não fui capaz de lhes dar. (p.109) 

* A palavra “lata” devia ser traduzida como “jarro em barro” (NdA) 

 

“舍不得” (shěbùdé) é uma expressão de origem budista, forma negativa de舍得  (shědé), 

sendo 舍 o verbo “deixar ir” ou “abandonar” e 得 uma partícula resultativa para exprimir “conseguir”. 

Assim, a expressão 舍得 significa “não ter pena de deixar de possuir” e 舍不得  (shěbùdé) tem o 

sentido contrário, “ter pena de deixar de possuir algo”.   

 

Analisando os três casos na tradução:  

a) “ Mas, tio, também não to posso dar. Ganhei este dinheiro a vender sangue e não vender a 

força, não to posso dar. ” (p.22),   

A expressão “舍不得给” (“ter pena de passar algo para alguém”) aparece duas vezes no 
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texto original, e, não havendo uma expressão correspondente em português, pode usar-se 

uma paráfrases na segunda ocorrência, de forma a enfatizar a importância do dinheiro ganho: 

“Mas, tio, também não to posso dar. Ganhei este dinheiro a vender sangue e não a vender 

a força, é uma parte do meu ser.” 

 

b) “Até os dois pedaços de seda levaram, aqueles que me deste pelo casamento. Nunca tive 

coragem de os usar. (p.79). 舍不得用它 significa que uma coisa é muito preciosa ou tem um 

grande valor, de modo que faz pena utilizá-la. Xu Yulan preza essas duas peças de seda, por 

serem muito preciosas, parte do dote de casamento oferecido pelo pai. Ao mesmo tempo, a seda 

simboliza prestígio socioeconómico, algo raro e delicado, apenas utilizado em ocasiões formais. 

Portanto, se modificarmos a frase traduzida como “Nunca tive coragem de os usar” para “Nunca 

os usei e tenho-os guardado para um momento importante”, explica-se claramente a relutância 

de Xu Yulan, permitindo uma melhor compreensão aos leitores de língua portuguesa. Neste caso, 

a tradução pode focar o sentido de ser algo “único”, “de grande valor”, ou “para guardar para 

uma ocasião especial”, sendo assim a nossa proposta: “Até os dois pedaços de seda levaram, 

aqueles que me deste pelo casamento. Nunca os usei e tenho-os guardado para um momento 

importante.” 

c) “ Quando vieram recolher as panelas e a comida não me consegui separar daqueles dois 

jarros em barro. Foi arroz que fui tirando das vossas bocas para poupar, não fui capaz de lhes 

dar.” Nesta frase, “舍不得” aparece duas vezes. O tradutor apreendeu bem o significado 

original, ou seja, carinhar/valorizar tanto que não querer ser separado de algo. Todavia, podíamos 

traduzir esta passagem como: “Quando vieram recolher as panelas e a comida, não me quis 

largar daqueles dois jarros de arroz, do valioso arroz que tirei das vossas bocas. Por isso, não 

lhos entreguei…” 

 

Podemos dizer que muitas expressões com nuance na utilização transmitem diferenças 

contextuais, e a tradução deve tentar distinguir estes contextos distintos.   

 

 



37 
 

3) Sobre “incenso” 

 

我今天来是要对你们说，我今天才知道我前世烧了高香，让我今生嫁给了许三观…… 

(p.86) 

Estou aqui para vos dizer que só hoje percebi que na última vida também queimei muito incenso, e 

por isso casei com o Xu Sanguan. (p.82) 

 

O incenso é um acessório típico nas cerimónias budistas, taoistas e confucionistas. Nos templos 

budistas, queimar incenso é uma forma de rezar. De acordo com a tradição, uma família deve queimar 

incenso todos os dias no altar dos ancestrais, ação que é feita por uma nora, pois as filhas acabam por 

passar para a família do marido. 

 

Figura 5 高香 (gāo xiāng), incenso comprido ou grande 66 

 

As três expressões associadas a este fenómeno sociocultural, a saber: “烧高香” (shāo gāoxiāng), 

“传香火” (chuán xiānghuǒ) e “断香火” (duàn xiānghuǒ), têm os seguintes significados específicos:  

 

a) 烧高香 

De acordo com o Dicionário de palavras comuns chinesas, a expressão significa queimar incenso 

a Buda, normalmente para agradecer um desejo realizado.67 

                                                   
66 https://j.17qq.com/article/sqwuqcahx.html (consultado a 2 de setembro de 2020). 
67 Wen D. Z., 1996, pp. 760-761. 
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No texto original (p. 86), Xu Yulan expressa a sua gratidão por se poder casar com Xu Sanguan, 

o que considera uma sorte, acreditando que isso se deve ao facto de ter rezado muito (literalmente, ter 

queimado muito incenso grande) na sua vida anterior. O conceito de três vidas - vida anterior, vida 

presente e vida próxima - é também budista e está muito presente na crença popular dos chineses.68   

Assim, a tradução podia ser melhorada da seguinte forma: “Estou aqui para vos dizer que só 

hoje percebi que eu devo ter rezado muito na minha vida anterior para ser casada com Xu Sanguan nesta 

vida.” Usa-se aqui a palavra “rezar”, pois é comum ao budismo e catolicismo. Desta forma, a frase fica 

mais fluente e a expressão “queimar incenso grande” pode adequar-se melhor ao texto em português, já 

que “rezar” é um ato religioso universal.  

 

b) 传香火 e 断香火 

A cultura confucionista dá extrema importância à continuidade da linhagem familiar, e a palavra 

“香火” refere-se ao incenso queimado em honra dos deuses, Buda ou ancestrais.69 Nos tempos antigos, 

“香火” também representava as novas gerações que honravam os seus ancestrais. Portanto, a palavra 

também pode aludir aos descendentes, herdeiros ou filhos do sexo masculino.  

 

No texto original, lê-se: 

这女儿养大了也是别人家里的人，替别人传香火，自己的香火就断掉啦。（ p. 86） 

Quando essas raparigas crescerem, vão entrar para outra família e é por eles que vão queimar 

incenso. Para esta mulher não vai ficar ninguém que queime incenso por ela. （p. 83） 

A tradução “queimar incenso” não transmite claramente a mensagem de que quando uma 

menina cresce, torna-se esposa de alguém e cria filhos para uma outra família. Na segunda parte da 

frase, “自己的香火就断掉啦” significa “acabar com a continuidade do seu próprio apelido”. Uma vez 

que esta frase surge no contexto de uma discussão com outra mulher, carrega também o sentido de 

“amaldiçoar”, pelo que uma alternativa da tradução seria: “Quando as raparigas crescem, casam-se, 

passam a pertencer a outra família e vão ter filhos que carregam o apelido dessa família. E o vosso nome 

de família vai acabar!”   

 

 

                                                   
68 https://fo.china.com/tip/f2e90ead1fa748899a1552ba9f4d78a1.htm (consultado a 2 de setembro de 2020). 
69 Grupo de edição de dicionário da Academia Chinesa de Ciências Sociais, 2005, p. 1486. 
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4) Sobre conceitos da MTC 

 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem conceitos muito distintos dos da medicinal 

convencional ocidental, usando conceitos cósmicos e uma terminologia de difícil tradução. Muitos destes 

termos, no caso de Yin e Yang, bem como os nomes de pontos de acupuntura, são transcritos 

foneticamente em romanização.  

O excesso de Yang causa fenómenos patológicos de calor e secura do corpo, referidos como 

“fogo”, e o excesso de Yin causa frio nas mãos e pés, dores menstruais, fraqueza, etc., associados ao 

“frio”. Todos os alimentos têm propriedades de Yin, Yang ou são neutros, de modo que, para diferentes 

patologias ou diferentes épocas do ano, escolhe-se um determinado tipo de comida para equilibrar o Yin 

e o Yang. Estes conhecimentos milenares são hoje parte da sabedoria popular.  

No romance, há uma referência ao “fogo” que a MTC associa a patologias como inflamação, 

inchaços, secura da boca e dor da garganta, entre outras, como se percebe na passagem abaixo. 

 

a)  绿豆是清火的 (p.97) 

 Como o feijão-verde* ajuda a combater o fogo no corpo, podia ajudá-la a suportar o calor. (p.93) 

* verifica-se um erro da tradução, devendo ser “feijão mungo”. (NdA) 

 

A expressão “清火” (qěng huǒ) significa literalmente “apagar o fogo”, ou seja, acalmar o calor. 

Na tradução, optou-se por “combater o fogo”, que se associa mais com o ato de combater um incêndio 

e pode dificultar a leitura. O contexto da locução decorre no pico de verão e refere-se ao calor, pelo que 

se sugere que a expressão seja traduzida como: “ O feijão mungo ajuda a acalmar o calor e a refrescar 

o corpo.” 

 

Os exemplos acima apresentados e analisados ilustram a afirmação que segue:  

 

A linguagem é um código simbólico através do qual mensagens são transmitidas e 

entendidas, informações são decodificadas e classificadas e eventos são anunciados 

e interpretados, e a Cultura é o conjunto de ações: maneira de vestir-se, escolha de 

alimentos e modos de comê-los, enfim, todos os modos, hábitos, pensamentos e 



40 
 

crenças. Todas as maneiras de atuar que formam os costumes, o contexto, o cenário. 

Assim como a linguagem, a cultura é um código simbólico através do qual mensagens 

são transmitidas e interpretadas. Entretanto, mais do que um código, a cultura é um 

cenário de composições e de orientações para o mundo embalado em símbolos e 

formas simbólicas. Por tudo isso, ao pensar em fazer um trabalho de tradução, o 

tradutor não deve levar em conta, somente a transcodificação da palavra, a 

equivalência de significado, mas sim, deve levar em conta os sentidos do autor, o 

contexto, o cenário a ser traduzido. Sem agir assim, este profissional estará saltando 

a conclusões sobre sentidos e significados do autor, fazendo interpretações errôneas, 

de acordo com seus próprios valores, ou seja, de acordo com seus próprios sentidos, 

seus pontos de vista.70  

                                                   
70 Agra, K. L. de Oliveira, 2007, p. 2. 
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 Reflexões sobre o papel do tradutor e 

estratégias de tradução no caso de Crónica de 
Um Vendedor de Sangue 

  



42 
 

Como afirma Pedro Costa:  

 

O tradutor, para além de um eficaz profissional que encontra com facilidade a melhor 

solução para os problemas linguísticos inerentes à comunicação intercultural, deve 

ser também um mediador cultural. Isto é, o tradutor deve ser a ponte de ligação entre 

as culturas implicadas num processo comunicativo. Deve para isso ter um forte 

conhecimento sobre as sociedades (a sua história, tradição, costumes, valores, etc.), 

competências comunicacionais (escritas, faladas e não-verbais), competências 

técnicas (conhecimentos de informática, de ferramentas de tradução, etc.) e 

competências sociais (conhecimento das regras e dos códigos comportamentais que 

regem as interações na sociedade, e capacidade de análise emocional para saber 

como e quando controlar o seu envolvimento). 71 

 

 Um tradutor é um mediador de culturas. Para além de possuir conhecimento linguístico sólido, 

é um leitor crítico, possuidor de uma visão bicultural, enquanto numa posição privilegiada para identificar 

e resolver os problemas e disparidades entre objeto e significado.72 Assim uma tradução literária bem 

conseguida exige também um cuidado pela parte do tradutor, desde a escolha da obra até ao uso de 

métodos e estratégias. 

 Neste capítulo, tentaremos refletir sobre este aspeto.  

 

3.1 Seleção apropriada de artigo  

 

 A seleção do texto literário é o primeiro passo para uma tradução bem-sucedida. A principal 

razão do sucesso da tradução de Crónica de Um Vendedor de Sangue por Tiago Nabais é o valor literário 

do livro de Yu Hua. A narrativa descreve as muitas vendas de sangue do protagonista, Xu Sanguan, para 

se casar, para pagar despesas do dia-a-dia e, finalmente, para salvar a vida do filho e pagar as despesas 

do hospital, numa sucessão e intensificação dramática, mostrando, num contexto de vida difícil, a 

natureza humana e as mudanças do tempo, com uma panorâmica social, uma perspetiva realista e 

usando uma linguagem extremamente simples.  

                                                   
71 2013, p. 17. 
72 Hatim e Mason, 1990. 
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Uma obra literária bem conseguida, de um autor internacionalmente reconhecido, terá, de certo 

modo, algum valor universal. Por estas razões, a apreciação, a curiosidade e a empatia de um povo 

através de uma obra literária seria o motivo mais importante para a escolha do tradutor. Aliás, seria difícil 

produzir uma boa tradução se o tradutor não tivesse interesse por um texto ou uma obra. Como salienta 

Ji Jin: 

 

O mais importante para um tradutor é a escolha das obras-primas. Na longa história 

da China, existem inúmeras obras literárias de excelência, mas a escolha dos 

tradutores é limitada. Se a escolha estiver errada, se o tradutor não conseguir 

interpretar corretamente o autor original, será um desrespeito ao autor original, 

podendo até causar mal-entendidos literários aos leitores da língua-alvo da tradução.73 

 

3.2  O conhecimento cultural e a atitude do tradutor 

 

A escolha da obra Crónica de Um Vendedor de Sangue para tradução não é um assunto 

puramente literário, mas uma tarefa complexa que pressupõe transmitir um conjunto de significados 

linguísticos, socioculturais e de estilo do autor. A qualidade da tradução está intimamente relacionada 

com a consciência cultural e a atitude do tradutor. Em particular, o tradutor deve estabelecer uma relação 

de compreensão e respeito pelo autor e texto original, tendo, contudo, liberdade para criar um novo texto 

numa outra língua que reconstrua a mesma mensagem. De uma perspetiva intercultural, as obras 

literárias têm um papel importante na compreensão recíproca dos povos, sendo o papel dos tradutores 

incontornável na divulgação da literatura chinesa.74 

 

3.2.1 O conhecimento cultural 

 

A tradução literária requer, em primeiro lugar, que o tradutor domine o conteúdo do texto original, 

a capacidade criativa, o estilo e técnica de escrita do seu autor. O pré-requisito para isso aconteça é que 

o próprio tradutor tenha conhecimentos suficientes da língua e cultura do texto. Fu Lei defendia que a 

                                                   
73 Ji. J., 2009, p. 6.  “译者最重要的在于对名著的选择，这很重要。在中国的历史长河中，优秀的文学作品数不胜数，但译者的选

择是有限的。若是选错了，不能很好的诠释原作的思想，不仅是对原作者的不尊重，甚至可能对译入地的读者带来文学上的误

读.” (TdA). 
74 Cf. Hang L. & Xu J., 2010, p. 137. 
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tradução devia ser baseada na realização artística e na qualidade artística. Já Luo e Chen acreditam que  

 

(…) se o tradutor não tiver uma boa sensibilidade e intuição para perceber uma 

mensagem, nem uma curiosidade e interesse muito amplos, sem uma capacidade 

para apreciação artística ou uma cultura geral e experiência da vida real, será difícil 

entender completamente o verdadeiro significado da obra original e, portanto, não 

pode atingir uma tradução de elevado nível.75  

 

O tradutor precisa ter uma base literária sólida para reapresentar o estilo da obra original no 

idioma de destino. Este é o maior desafio da tradução literária. Em última análise, as obras literárias são 

obras de pessoas, ou seja, a fusão dos sentimentos e pensamentos das pessoas. Sem uma rica 

experiência de vida (algo que não pode ser aprendido em livros), não se pode apreciar o mistério trazido 

por uma excelente obra. Portanto, exige-se dos tradutores não só uma sólida base teórica e profissional, 

mas experiência de vida e capacidade de observação e imaginação, de modo a criar traduções 

competentes.76 

Tiago Nabais licenciou-se em Tradução e Interpretação Português/Chinês e Chinês/Português 

no Instituto Politécnico de Leiria em 2007. Com experiência profissional como docente de português na 

China, traduziu três obras-primas do escritor contemporâneo Yu Hua: Crónica de um vendedor de 

sangue, Viver, e China em dez palavras. Neste momento, ele está a tentar traduzir o livro A Crónica da 

Explosão77 de Yan Lianke78 (阎连科, Yánliánkě).  

Enquanto professor em várias regiões chinesas, Nabais teve muitas oportunidades de interagir 

com as culturas locais. O seu trabalho como tradutor contribuiu para uma compreensão mais 

aprofundada de todos os aspetos da cultura chinesa. As suas competências literárias e um profundo 

conhecimento da língua e cultura chinesas permitem-lhe apreender com precisão as características das 

personagens, o ambiente linguístico e o significado das palavras do texto original, tudo fatores-chave para 

a qualidade da tradução. 

                                                   
75 Luo. X. Z. & Chen. Y. N., 2008, p. 773. “译者若没有敏锐的感应与悟性，没有翻译者的兴趣与爱好，没有基本的鉴赏能力，没有丰富

社会经验和常识，很难彻底地了解解原作的思想和真谛，从而不能获得很高的翻译水平。” (TdA) 
76 Idem, p. 695. 
77 炸裂志, Zhàliè zhì, é um romance representativo de Yan Lianke. 
78 Yan Lianke, nascido em agosto de 1958, é um escritor chinês de romances e contos. 
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3.2.2 A atitude do tradutor 

 

A prática de tradução não é apenas uma questão linguística, ela é uma ação que envolve um 

conjunto de fatores que determinam a atitude dos utilizadores, incluindo políticas linguísticas, indústria 

e negócio dos média, qualidade e nível de educação, etc. O seu objetivo principal é servir como um 

veículo de comunicação bilingue e intercultural. Assim, um tradutor, enquanto um utilizador das duas 

línguas, tem várias possibilidades: 1) aderir à atitude da língua de partida; 2) aderir à atitude da língua 

de chegada; 3) aderir a ambas e 4) ter uma atitude do próprio. Estas atitudes são decisivas para escolher 

determinados métodos e estratégias na tradução, sobretudo no que diz respeito a traduzir termos 

culturais de uma língua para os quais é difícil encontrar equivalentes na língua de chegada. 79 

 

Entre vários fatores que afetam a qualidade da tradução, a atitude do tradutor é particularmente 

importante. 

 

Tendo em consideração o ponto de vista do responsável pelo negócio de tradução, esta é um 

negócio sagrado e solene, como o próprio tradutor afirmou durante uma entrevista80: 

 

Jornalista: Você pode falar sobre o seu processo habitual de tradução? 

Tiago: Geralmente leio o livro, confiro informações, confiro algumas palavras, e ainda 

pesquiso sobre a cultura ou a história que não conheço bem. Quando traduzi o 

primeiro livro Crónica de Um Vendedor de Sangue, fi-lo à mão. Imprimi o texto em 

PDF e traduzi à mão, em papel. Acho um método muito útil naquela altura. No fundo, 

fiz a tradução em duas etapas, a primeira foi a tradução à mão, que é muito lenta, e 

depois passei do papel para o computador, que é mais rápido. Na primeira etapa 

prestei mais atenção ao nível lexical e ao significado de cada frase. Na segunda etapa, 

pude focar-me em outras coisas como a qualidade da expressão no texto da língua 

portuguesa. Acho que foi um começo cuidadoso, que me libertou para dar atenção à 

                                                   
79 Cf. Translation Journal, in https://www.translationjournal.net/January-2017/attitude-language-and-translation.html (consultado a 23 de junho de 2021) 
80 https://mp.weixin.qq.com/s/4l9jZhLBBMCT7xVoXjIqIQ (consultado a 5 de outubro de 2020). 
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transmissão de mensagens e ao ritmo da leitura.81  

 

Já tendo em atenção o ponto de vista do responsável pelo autor e obra, para além do entusiasmo 

pela tradução, a melhor forma de compreender o texto original é comunicar com o seu criador. Quando 

encontrava dificuldades ou ambiguidades, Tiago Nabais consultava o próprio autor para tirar dúvidas. O 

tradutor revelou na mesma entrevista uma história muito interessante sobre o processo de tradução do 

romance de Yan Lianke, A Crónica da Explosão: 

 

Jornalista: À medida que a estadia na China se prolonga, acha que os seus trabalhos 

de tradução estão a tornar-se mais proficientes e fluidos? 

Tiago: Sim. Mas depois de começar a traduzir o livro de Yan Lianke, percebi que cada 

novo escritor é um novo desafio. A sua linguagem e o seu estilo de escrita são 

diferentes. Contém alguns dialetos de Henan em Crónica da Explosão, enquanto o Yu 

Hua não usa dialetos. Portanto, haverá sempre alguns novos problemas. No livro de 

Yan, há uma frase que não entendi muito bem o que significa. Quando eu estava na 

aula, escrevi essa frase “二十结婚，三后得子” (literalmente: casei-me aos 20 

anos de idade, e três depois tive um filho) para a turma, e a interpretação da frase 

dividiu-se em duas versões: perguntei quantos anos ele tinha quando nasceu o filho: 

30 ou 23 anos? É muito interessante que metade disse 23 anos e metade 30 anos.82 

 

Jornalista: Como você resolve esse problema? 

Tiago: Ainda não resolvi, acho que devia ter 23 anos. Numa pequena aldeia rural em 

Henan, nos anos de 70 do século passado, não fazia sentido que um homem 

                                                   
81 “记者：能讲一下翻译的具体过程吗？ 

Tiago：一般是看书，查资料、查一些单词，也查文化或者历史中不太了解的部分。我翻译第一本书《许三观卖血记》的时候是用

手翻译的。我打印了 PDF，然后我准备了纸，用手翻译。我觉得这在那个时候很有用。有两个阶段，第一个阶段是用手翻译，很

慢，然后是把纸上的内容写在电脑上，这个阶段快一点。第一个阶段你特别关注每个词，每个句子的意思是不是对的，第二个部

分，你可以关注别的事情，翻译得好不好看，怎么是好的、怎么是不好的。我觉得这在一开始的时候是一个很大的帮助，因为在

第二个阶段你可以关注一开始没有关注的意思，关注节奏。” (TdA) 
82 “记者：随着您在中国待的时间越来越长，有没有感觉到翻译作品越来越熟练，越来越顺利了？ 

Tiago：有。但是现在开始翻译阎连科的书后，我感觉到一个新的作家是一个新的挑战。他的语言、写作方式不一样，他在《炸裂

志》里还带有一些河南方言，余华一般没有方言。所以会出现一些新的问题。在他的书中，有一个句子我不太明白是什么意思。

我在讲课的时候给一个班写了那个句子“二十结婚，三后得子”，基本上就有两个（解读）。他多大了生孩子？他是 30岁之后生了

孩子还是 23岁生了孩子？很有意思，我给他们看那个句子，一半说 23岁、一半说 30岁”。(TdA) 
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esperasse dez anos depois de se casar para ter um filho, por isso acredito ser 23. 

Depois de traduzir, fui ler a versão em inglês para saber como o tradutor resolveu o 

problema. Foi traduzido para 30 anos, o que discordo. Ainda estou à espera... Num 

caso como este, posso perguntar diretamente a Yan Lianke.83 

 

Se tomando a perspetiva do responsável pelos leitores-alvo, a tradução é a segunda criação da 

obra original, cujo objetivo final é servir os leitores da língua-alvo. Por outras palavras, uma boa tradução 

representa não apenas uma interpretação do original, mas também uma nova obra independente. 

Portanto, a tradução deve ser responsável pelos leitores-alvo, para que estes possam realmente entender 

a conotação da obra original. Como Nabais afirmou na mesma entrevista: 

 

Jornalista: Quanto tempo demorou para se tornar um tradutor solitário? 

Tiago: O primeiro livro que traduzi foi Crónica de um Vendedor de Sangue. Naquela 

época, não me sentia sozinho. Estava muito animado e preocupado. A parte mais 

exigente da tradução é a língua nativa, porque o tradutor tem que "escrever" um livro 

em português que não foi escrito por si. Nem todos leem o texto original, nem a 

tradução em inglês ou francês, mas sim apenas o livro que um tradutor "escreveu". 

Eu nunca "escrevi" literatura, por isso estava um pouco preocupado. Naquela época, 

eu estava em Lisboa e tinha um ano para me dedicar à tradução. Traduzi mais dois 

livros de Yu Hua. Como o meu primeiro livro foi muito elogiado, de certo modo, ao 

traduzir o segundo e o terceiro, fiquei mais confiante e sem medo. De outro ponto de 

vista, dominei melhor a técnica, então a tradução foi relativamente rápida. Embora o 

segundo e terceiro livros fossem mais rápidos, senti-me um pouco solitário.84  

 

                                                   
83 “记者：这种问题您怎么解决？ 

Tiago：我还没有解决，我自己觉得应该是 23岁。在河南的一个小农村，一个人在 70年代，他为什么会等到 30岁才结婚（生

子），我觉得没有道理的。我翻译后会去看英文版本怎么解决一些问题，确保我没有错误。它（《炸裂志》英文版本）写了三十

岁，我不同意，所以我在等。这样的情况我可以问阎连科。” (TdA) 

84 “记者：您大概过了多长时间变成了一个孤独的翻译者？ 

Tiago：我翻译第一本书是《许三观卖血记》，那个时候我还没有孤独的感觉，我非常兴奋，还非常害怕。做翻译最难的部分是你的

母语，因为你要“写”一本葡萄牙语的书，不是你“写”的。不是所有人会看原本，会看英语翻译、法语翻译，只会看你“写”的那本

书。我从来没有“写”过文学，所以有一点害怕。那个时候我在里斯本，有一年的时间专门做翻译，我又翻译了两本余华的书，从

一个角度来看，我的第一本书得到了很多好评，所以第二本第三本，我比较自信，也没有害怕。另一个角度来看，我已经掌握了

很多技术，所以翻译得比较快。尽管第二第三本都比较快，但是有一点孤独。”(TdA) 



48 
 

Podemos afirmar que, para assumir a função de tradutor, será necessário ter um forte 

relacionamento com a obra original, uma relação de “ser possuído pelos pensamentos do autor” e “ser 

um porta-voz destes pensamentos na língua de chegada”. É um relacionamento de intimidade, de 

responsabilidade, de um “segundo criador” de uma obra que traz uma nova vida ao texto, num novo 

contexto linguístico e cultural. 

  

3.3 Reflexão sobre estratégias de tradução 

 

Newmark identificou uma ampla variedade de textos, o que torna os dois métodos de tradução 

particularmente importantes. 85  A “tradução semântica” concentra-se na transmissão do conteúdo 

semântico do texto original, enquanto a “tradução comunicativa” foca-se na compreensão e reflexão dos 

leitores. Existem muitos exemplos de combinação de “tradução semântica” e “tradução comunicativa” 

em Crónica de um Vendedor de Sangue.  

O tradutor deseja respeitar o texto original, incluindo o conteúdo, forma e estilo e, neste ponto 

da vista, a “tradução semântica” é indispensável. No entanto, às vezes, é difícil transmitir certas 

conotações utilizando apenas a “tradução semântica”, pois o quadro de referência linguística e 

sociocultural na língua-alvo difere daquele da língua original. Em consideração à aceitação do leitor, 

também é necessário usar o método de “tradução comunicativa” ainda que, às vezes, se perca a 

conotação cultural do texto original ou a disposição do formato, o que também é uma pena.  

Em suma, a combinação de “tradução semântica” e “tradução comunicativa” é a melhor 

estratégia, pois permite transmitir o significado e expressar os destaques da obra, mas também manter 

o “sabor original”, oferecendo ao leitor uma nova experiência de leitura ao mesmo tempo que facilita a 

sua compreensão. 

É de destacar que, para uma tradução eficaz, o tradutor, para além de conhecedor das língua e 

cultura chinesas, deve ser hábil na sua língua materna e conhecer os interesses e hábitos da leitura do 

seu público-alvo, critérios referidos por Tiago Nabais como "conhecimento sinológico", "conhecimento 

literário", "consciência de tradução simples", "experiência na tradução" e "atitude de seriedade". 

A tradução portuguesa de Crónica de Um Vendedor de Sangue nasceu da colisão e do 

                                                   
85 Newmark, P., 1981, p. vii. 
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compromisso entre fidelidade e criatividade. Uma boa tradução literária não é menos do que uma 

recriação. Tiago Nabais sempre buscou um senso de equilíbrio para reproduzir a essência do texto original 

da forma mais fiel possível, mas tomou também algumas medidas criativas para explicar melhor o 

significado da obra. Embora algumas escolhas da tradução enfraqueçam, até certo ponto, a 

especificidade e as características do texto original, tornam a narrativa mais suave e natural, o que tem 

um efeito inesperado.  

Para a linguagem altamente personalizada de Yu Hua, a habilidade do tradutor é um grande 

desafio. Nabais utilizou uma variedade de métodos de tradução para atingir a fidelidade máxima ao texto 

original, oferecendo uma valiosa experiência de divulgação da literatura chinesa contemporânea aos 

leitores de língua portuguesa. 
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Conclusão 
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Esta dissertação usa como base teórica a “tradução semântica” e “tradução comunicativa” de 

Newmark para analisar a tradução em português de Crónica de Um Vendedor de Sangue.  

No primeiro capítulo, discorreu-se sobre a origem da teoria da tradução de Newmark, as 

características de "tradução semântica" e "tradução comunicativa", assim como sobre os diferentes tipos 

de textos. O conteúdo deste capítulo desenvolve-se em torno da teoria de Newmark, com o objetivo de 

fornecer uma sólida base teórica para a análise seguinte, permitindo uma avaliação neutra e objetiva da 

tradução de uma obra literária. Ou seja, o objetivo foi facilitar a análise sobre que método de tradução 

deve ser selecionado para cada tipo de texto. 

Porém, para analisar uma obra literária chinesa, não basta um referencial teórico; é importante 

estudar exemplos de uso ao nível linguístico, lexical, frásico ou textual. Para além disso, os contextos têm 

um papel muito importante, como prova Crónica de Um Vendedor de Sangue, uma obra literária com 

características socioculturais muito marcadas da época em que a mesma foi criada, e um estilo de escrita 

muito particular. No processo de tradução, é difícil transmitir a essência cultural que o texto carrega. 

Portanto, no fim de primeiro capítulo, descreve-se brevemente o desenvolvimento da trama, a relação 

entre as personagens e o contexto temporal, clarificando a conotação cultural e os antecedentes históricos 

por detrás desta obra da literatura chinesa. 

No segundo capítulo faz-se uma análise detalhada de vários exemplos ilustrativos de “tradução 

semântica” na versão em português. Embora o próprio Newmark recomende o uso de “tradução 

semântica” para termos e conceitos culturais, ele foca-se na conversão entre o inglês e outras línguas 

ocidentais, que pertencem ao mesmo espaço cultural e apresentam uma menor distância. No entanto, 

existem diferenças significativas entre o chinês e o português, duas línguas muito distantes em termos 

linguísticos e socioculturais, o que dificulta o seu uso exclusivo. Além disso, o teórico britânico admitiu 

que a “tradução semântica” tem limitações que afetam a legibilidade e a coerência do texto. A análise 

permite-nos concluir que a combinação de tradução semântica e tradução comunicativa é mais eficaz 

pois, por um lado, mantém o encanto das idiossincrasias culturais chinesas e, por outro lado, não afeta 

o interesse dos leitores-alvo. 

Posteriormente, analisou-se vários exemplos de “tradução comunicativa”. Nas situações em que 

as diferenças entre as expressões em chinês e português são significativas e não podem ser coordenadas, 

o tradutor adota a “tradução comunicativa”. Este método transmite suavemente o significado, mas às 
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vezes perde-se o humor e o charme do texto original, o que constitui um grande handicap da “tradução 

comunicativa”. 

Por último, faz-se uma reflexão sobre os motivos do sucesso da tradução em Portugal. Uma 

entrevista com o tradutor permite-nos afirmar que este (sucesso) é inseparável da escolha correta do texto 

e da atitude do tradutor em relação à tradução.  

Podemos concluir que 1) o tradutor assume importância primordial; 2) durante o processo de 

tradução, deve-se primeiro confirmar a traduzibilidade do texto e, 3) é necessário adequar a atitude de 

tradução face ao tipo de texto e mensagem. Para tal, é necessário ter-se uma compreensão total do 

contexto original e não se limitar a um método de tradução, em vez disso, é aconselhável usar diferentes 

estratégias, de forma flexível, para diminuir a lacuna entre o texto original e o texto de destino.  

Esperamos que este estudo sobre tradução, focado na análise do efeito comunicativo da tradução 

de provérbios, ajude o autor deste trabalho, enquanto agente intermediário entre as duas línguas, e outros 

profissionais interessados na temática.     
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