
Introdução 

 Começar a introdução deste trabalho com um elogio à tradução e referir-me à 

importância histórica que esta sempre teve e continua a ter fez-me perceber a enormidade 

do âmbito que teria tal pretensão. Para a levar avante, teria talvez que começar por referir 

a proteção jurídica que a UNESCO dedica à profissão de tradutor, por referir que esta é 

uma profissão cuja origem se confunde com a da própria humanidade, que é de natureza 

progressista, que contribui para a renovação cultural, intelectual e económica dos países, 

que é das profissões com maior representação em organizações internacionais como a 

ONU ou o Conselho da Europa, que a tradução é um dos setores económicos com maior 

volume de negócios a nível mundial, que a edição e o audiovisual são os dois mercados 

mais representativos da tradução, que a nível académico em conjunção com outras 

disciplinas como a linguística computacional é das áreas de investigação mais avançadas 

e que, finalmente, a tradução é testemunho de um dos patrimónios imateriais da 

humanidade mais extraordinariamente ricos: a diversidade linguística. Essa seria uma boa 

introdução e, sem dúvida, reveladora das motivações pelas quais decidi levar a cabo um 

mestrado nesta área, mas, neste contexto, será mais sensato limitar-me a apresentar aquilo 

que constitui o presente trabalho. 

 O trabalho entre mãos é o resultado da tradução, do alemão para português, de 

uma seleção de textos de crítica musical da autoria de Robert Schumann, acompanhada 

de uma análise crítica aprofundada das questões tradutológicas que surgiram em resultado 

do processo de tradução de um género de texto que requer, da parte do tradutor, estratégias 

respeitantes quer ao âmbito da tradução técnica quer ao âmbito da tradução filosófica-

literária. Robert Schumann foi um célebre compositor e pianista alemão que viveu entre 

1810-1856 e que, além de músico, foi também crítico musical. Em 1834, participou na 

fundação do Neue Zeitschrift für Musik, um jornal sobre música com sede em Leipzig 

para o qual escreveu extensivamente. Ao longo da sua atividade enquanto crítico musical, 

Robert Schumann publicou e assinou artigos em seu nome, mas também sob vários 

pseudónimos aos quais atribuiu um estilo literário e personalidade próprios. Os seus 

artigos publicados no Neue Zeitschrift für Musik foram posteriormente compilados e 

editados sob o título Gesammelte Schriften über Musik und Musiker no ano de 1854, em 

alemão gótico, e divididos em quatro volumes que constituíram a fonte primária para este 

projeto de tradução.   

 O presente trabalho explora o conjunto de questões que resultaram da tradução 

desses textos e que vão desde a necessidade de contextualização temporal da obra literária 



de Schumann às razões que o levaram a escrever estes textos, do enquadramento teórico 

que se considerou mais adequado para efeitos de tradução de textos que contêm diferentes 

funções linguísticas aos problemas de tradução que foram encontrados e às estratégias 

que foram aplicadas na versão portuguesa dos textos.  

 Este trabalho tem assim por objetivo, por um lado, apresentar os fundamentos 

subjacentes ao processo de tradução destes textos que possibilitam atingir o objetivo 

proposto de tentar recriar em português os textos de Schumann conservando-lhes as 

características literárias e técnicas e as funções linguísticas e, por outro, apresentar uma 

tradução desses textos que seja acessível ao leitor português da atualidade e que lhe dê a 

possibilidade de os ler enquanto textos literários.  

 Os textos selecionados para tradução conservam, passados quase duzentos anos, 

o interesse quer a nível literário, quer a nível musicológico e por essa razão acredita-se 

que poderão suscitar o interesse daqueles que quiserem saber mais sobre esta figura 

incontornável do romantismo alemão. 

 


