
Capítulo II - A tradução de crítica musical 

 

 Afirmar que traduções fáceis não existem talvez não seja faltar muito à verdade. 

A tradução de textos aparentemente simples levanta mais vezes do que gostaríamos 

problemas imprevistos que obrigam frequentemente a quebras no ritmo do processo de 

tradução. Interessante é, a este respeito, a referência que Umberto Eco faz sobre a simples 

frase do inglês His friend could not see the window1 que, em abstrato, poderia resultar em 

vinte e quatro diferentes traduções possíveis. Obviamente que, em contexto, assim 

continua Eco, só uma seria adequada. No entanto, com base neste único exemplo é 

possível imaginar a dimensão e volume de escolhas que envolve um projeto de tradução 

como aquele que serviu de base a este trabalho: o número de opções possíveis, níveis 

denotativos considerados, dúvidas clarificadas, pesquisa envolvida e decisões tomadas; 

extrapolando o número de traduções possíveis do primeiro exemplo da frase em inglês 

para cada uma das frases de Schumann em alemão chegaríamos a um número certamente 

elevadíssimo de possibilidades. Felizmente, o contexto e a orientação que o 

enquadramento teórico nos oferece permitem-nos delimitar as opções a um número mais 

tangível. É precisamente esse contexto e quadro teórico que se abordará neste capítulo, 

apresentando o enquadramento conceptual que serviu de base ao projeto de tradução e 

que o orientou ao longo dos meses de tradução. Os tópicos abordados e os autores 

referidos são aqueles que foram considerados mais relevantes para o trabalho em questão, 

tendo sido escolhidos em função da especificidade do objeto de tradução, mais 

propriamente, dos textos de crítica musical de Schumann.  

 

 2.1 Perceber primeiro, traduzir depois: uma análise textual. 

  O imenso legado literário que Robert Schumann nos deixou seria por si só 

suficiente para o podermos considerar como um dos maiores escritores do romantismo 

alemão do início do século XIX. Partilham dessa opinião sobretudo os editores póstumos 

dos seus textos, como Konrad Wolff, que em 1946 publicou uma das traduções em inglês 

mais conhecidas dos seus textos e que usa as seguintes palavras para se referir a 

Schumann enquanto escritor: 

 

                                                 
1 Cf. Eco, 252. 



It is certainly no exaggeration to call Robert Schumann one of the great writers on 

music and one of the great writers, generally, of his time. Imagination and 

expression, the two elements required for any manifestation of the art, were his in 

writing as well as in composing, and his literary gifts were so spontaneous that 

what he wrote can be enjoyed and understood quite independently of his music.2 

 

Os textos de Schumann possuem de facto valor literário, podendo ser apreciados 

de forma independente quanto à sua intenção informativa e, alguns deles, aliás, poderão 

ter sido escritos com essa intenção em mente. 

 

Schumann’s earliest journal articles are fantasies in ornate prose that are only 

incidentally about music. His famous Chopin review in the AmZ of 1831 and his 

Davidsbündler articles in Der Komet of 1833 are cast as narratives, complete with 

description of characters, dialogue, and even some action. They look exactly like 

fragments of novels; […]3 

 

Assim, alguns dos artigos que Schumann escreveu apresentam-se quase como que 

independentes da motivação que está na sua génese, embora esta seja todavia importante 

para efeitos de tradução: a intenção informativa dos textos que foram publicados na 

qualidade de artigos de crítica musical através de um jornal especializado em música da 

Alemanha oitocentista. Esta intenção é patente na forma como, em alguns deles, se 

aprofundam questões de teor estritamente musical, tornando-os pouco acessíveis àqueles 

que não dominam o tema e conferindo-lhes uma matriz de texto técnico que se manifesta, 

sobretudo, na utilização de terminologia específica da música. 

 

The shift in style [poetic fashion, dissecation of the mechanics of the work] long 

remained characteristic of Schumann’s more important reviews. But it was often 

modified to a form in which general observations about the composer and his 

composition would be couched in a literary style, and specific points about the 

music dealt with in technical language.4 

 

                                                 
2 Wolff, 15. 
3 Plantinga, 78. 
4 Plantinga, 77. 



 A par dessa intenção informativa está simultaneamente manifesto logo a partir 

das primeiras linhas o cuidado literário com que os textos foram escritos. Ao revestir os 

seus textos com essa capa estética, Schumann desloca o foco da mensagem para si 

próprio, ou seja, confere-lhes também uma subjetividade que era inusitada nos jornais da 

altura, que é reveladora das suas próprias inclinações e gostos estéticos, e que ultrapassa 

a pura análise musical. Schumann utiliza esta técnica literária exclusivamente para obras 

nas quais deteta a existência de uma natureza poética e assim, implicitamente, presta-lhes 

um elogio crítico poético. 

 

[…] the use of any poetic language at all, was always limited to reviews of music 

in which Schumann detected poetic qualities.5 

 

Os textos de Schumann, porém, não se limitam a esse binómio que oscila entre 

intenção informativa e estética. Poder-se-ia afirmar que para Schumann, essa dualidade 

não seria suficientemente complexa para o satisfazer; teria que existir outro patamar que 

permitisse imprimir aos seus textos um cunho ainda mais distintivo. Schumann encontra 

essa distinção ao aproximar-se do género literário da crítica criativa, ou seja, a crítica que 

ensaia a explicação de uma obra de arte através de outra arte ou, melhor dito nas palavras 

de Wellek: 

 

“Creative” criticism – criticism which seeks to elucidate a work of art by means of 

evocative, figurative, impressionistic language – was renewed with romantic 

writers.6 

 

Este tipo de crítica, retomado pelos românticos, permitia-lhe assim apresentar por 

palavras a poética que ele, enquanto crítico, detetava nas composições que analisava e 

fazê-la chegar ao leitor dos seus textos, mantendo simultaneamente presente o lado mais 

técnico da análise musical. A esse respeito escreve Plantinga: 

 

The vivid extremes of Schumann’s early style are combined in his famous review 

of Berlioz’ Symphonie fantastique in the NZfM [Neue Zeitschrift für Musik] of 

1835. […] Here Schumann engages in the most outright kind of creative criticism: 

he offers to his readers a poem by way of explication of a symphony. In the 

following analysis of the first movement, he employs diagrams and musical 

examples, indulging in an almost painful degree of detail. Thus in a single review, 

                                                 
5 Plantinga, 78. 
6 Wellek, I, 182. 



Schumann touches both extremes of his style as a critic – subjective, metaphorical 

suggestion, and meticulous, technical dissection.7  

 

Outra autora, Aigi Heero, corrobora esta perspetiva relativa aos primeiros escritos 

de Schumann defendendo que neles existe uma característica a que chama musicalidade 

ou sinestesia que é imanente na sua escrita. Para ela, Schumann entendia a escrita como 

ato de uma profunda e íntima relação com a música, tanto que terá sido seu objetivo 

alcançar a meta semiótica da tradução em palavras das obras visadas nos artigos e vice-

versa. Esse patamar mais elevado de poética, assim entende Aigi Heero, não pode, de 

modo nenhum, ser desconsiderado nos textos de Schumann:   

 

Wenn wir jedoch über die Musikalität in den Texten des jungen Schumann reden, 

darf auf keinen Fall die Synästhesie als eine ästhetische Kategorie der literarischen 

Romantik außer Acht gelassen werden.8 

 

Afirmando também: 

Auch viele von Robert Schumanns literarischen Werken wollen nicht nur Musik 

abbilden, sondern einen Schritt weiter gehen und ein komplexes Ganzes aus 

Literatur und Musik bilden, in dem die beiden Künste gleichwertig erscheinen, sich 

organisch ergänzen und über verschiedene Sinneskanäle (optisch und akustisch) 

wahrnehmbar sind.9 
 

Daqui depreende-se que existe nos escritos de Schumann uma relação orgânica 

entre as artes das letras e as artes musicais, sendo que parece que ele as tenta fundir numa 

só, como se as considerasse partes inseparáveis de uma entidade superior a que podemos 

chamar arte. 

Mas no conjunto de funções que Schumann atribui ao seu jornal ainda falta incluir 

outra que é evidente em determinados textos, como o que ele dedica a Berlioz, e a que 

poderemos chamar função didática. De facto, o jornal no qual Schumann publicou os seus 

textos, o Neue Zeitschrift für Musik, tinha também como função elucidar os leitores sobre 

os fundamentos daquilo que o editorial considerava boa música e, para esse efeito, fazia-

se acompanhar quinzenalmente por suplementos musicais que permitiam ao leitor seguir 

a crítica que se fazia nos textos. 

The music in the supplements, he [Schumann] explained, was to be reviewed in 

the journal, so that the subscriber could read the review while looking at the music. 

The purpose of such review, then, would not be simply to recommend that the 

reader should buy or not buy this music. It would instead have a kind of didactic 

aim; it would present, plainly documented, the editor’s ideas about what constitutes 
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good music. This aim was in harmony with the professed designs of the NZfM 

[Neue Zeitschrift für Musik]. Its criticism was supppoused to be didactic; it was 

meant to enlighten the reader and win him over a certain point of view, not merely 

to amuse him – and certainly not to sell him anything.10 

 

 Nos textos de Schumann, a estratégia de apresentação de argumentos que 

suportam uma ideia é muitas vezes seguida de processos dedutivos que encaminham o 

leitor para uma ideia final, a proposição defendida por Schumann. Este processo, talvez 

inspirado na leitura dos filósofos gregos antigos, é patente em muitos dos seus textos e, 

em termos teleológicos, pretende operar no leitor uma alteração dos seus pontos de vista 

e opinião ou da sua atitude perante uma determinada composição musical ou compositor.  

Assim, em jeito de sistematização, as diferentes características aqui discutidas 

permitem-nos identificar nos textos de Schumann quatro níveis de intenção distintos cuja 

hierarquia é por vezes difícil de determinar. São eles:  

 a intenção literária, ou seja, o cuidado formal e criatividade que 

existem na redação dos textos e que se materializam muitas vezes em 

ficção narrativa; 

 a intenção informativa que recorre à terminologia específica da área da 

música e que é patente na análise técnica das obras visadas com recurso 

a exemplos comentados e retirados das partituras;  

 a intenção poética, em que a palavra ambiciona espelhar esteticamente 

a composição musical e despertar no leitor sensações semelhantes 

àquelas que se pode sentir ao escutar a música. 

 a intenção didática utilizada para instruir o leitor  relativamente aos 

pressupostos das composições musicais de qualidade que é 

acompanhada por estratégias de retórica. 

 

 2.2 Uma base de partida funcionalista 

 A análise textual que se apresenta em cima revela a complexidade do nosso objeto 

de tradução e as dificuldades que certamente daí surgiriam a nível da abordagem 

tradutológica dos textos. Tornou-se assim indispensável encontrar uma forma de 

enquadrar conceptualmente a heterogeneidade intencional destes textos que, de modo 

inclusivo, considerasse as diferentes intenções sem subjugar umas em favor de outras. É 

assim que chegamos a Christiane Nord, que nos apresenta uma abordagem que parte 
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precisamente de um exaustivo processo de análise textual para chegar à abordagem de 

tradução e que ela elabora no seu livro de 2001, Translating as a Purposeful Activity. 

Acreditamos que o quadro conceptual que ela nos apresenta será aquele que melhor 

responde às metas traçadas para o presente projeto por um conjunto de diferentes razões: 

em primeiro lugar porque parte da análise textual para a tradução, passo que consideramos 

fundamental e que permite conhecer aprofundadamente o objeto de trabalho; depois 

porque enfatiza a necessidade de se conhecer a finalidade do texto alvo, ou seja, a razão 

de ser da tradução e o objetivo pensado por quem a encomenda; depois porque faz 

depender a tradução das funções identificadas no texto fonte e da sua conservação no 

texto alvo, se for esse o objetivo previamente definido; e finalmente porque nos parece 

que é um modelo teórico profundamente pragmático que resulta de uma prática de 

tradução intensiva da autora e que existe vantagem em aplicá-lo futuramente. Assim, 

apresentamos os pressupostos do seu modelo nas linhas que se seguem e ensaiaremos a 

sua aplicação referindo os pontos da sua teoria mais relevantes para o objeto que temos 

entre mãos.   

 Para estabelecer os fundamentos da sua análise textual, Nord começa por resumir 

a classificação textual no que diz respeito à sua função em três categorias distintas: textos 

informativos, expressivos e operativos. 

 

In the informative texts the main function is to inform the reader about objects and 

phenomena in the real world. The choice of linguistic and stylistic forms is 

subordinate to this function. […] 

In the expressive texts the informative aspect is complemented or even overruled 

by an aesthetic component. The stylistic choices made by the author contribute to 

the meaning of the text, producing and aesthetic effect on the reader. […] 

In the operative texts both content and form are subordinate to the extralinguistic 

effect that the text is designed to achieve.11 
 

 À luz destes conceitos, os textos de Schumann poderiam enquadrar-se, em 

diferentes momentos, em qualquer das definições acima apresentadas, sendo porém para 

tal necessário proceder a uma subordinação a nível da intenção e função textuais. Embora 

alguns autores defendam que os textos de Schumann podem ter uma intenção quase 

exclusivamente literária, não podemos esquecer o suporte em que foram publicados e o 

tema que está na base da sua publicação, algo que por si só contribui desde logo para a 
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clarificação da sua função primordial. A esta altura, convém elucidar o que se entende 

por intenção e função à luz do entendimento de Nord: 

 

«Intention» is defined from the viewpoint of the sender, who wants to achieve a 

certain purpose with the text. Yet, the best of intentions do not guarantee a perfect 

result, particularly in cases where the situations of the sender and the receiver differ 

considerably. In accordance with the text-bound interaction, the receivers use the 

text with a certain function, depending on their own expectations, needs, previous 

knowledge and situational conditions. In an ideal situation, the sender’s intention 

will find its aim, in which case intention and function would be analogous or even 

identical.12 
 

 Intenção e função não são assim sempre coincidentes e se, por um lado, podemos 

intuir aquela que terá sido a intenção do autor que, no caso destes textos é também o 

emissor, a função do texto revela-se apenas quando se fecha o ciclo comunicativo, ou seja 

quando o texto é recebido pelo seu utilizador final. Este quadro espelha o pressuposto 

funcionalista da teoria da tradução elaborada por Katharina Reiss e Hans Vermeer, 

autores que rejeitaram a equivalência linguística enquanto conceito autónomo entre textos 

e que, em contrapartida, propõem a ideia de tradução em que o princípio de equivalência 

é apenas mais uma das possibilidades do projeto de tradução. Neste quadro conceptual, a 

tradução transforma-se num ato inevitavelmente inserido numa cultura, para o qual 

concorrem uma miríade de diferentes fatores. Daí deriva a teoria de skopos, à luz da qual 

a equivalência entre texto fonte e tradução depende das várias funções possíveis que esta 

possa adquirir e não como princípio válido para todos os efeitos. 

 

In a functional view of translation, equivalence between source and target text is 

regarded as being subordinate to all possible translation skopoi and not as a 

translation principle that is valid “once and for all”. In Vermeer’s Skopostheorie 

the skopos of a translation is determined by the function which the target text is 

intended to fulfil.13 
 

 Chegamos assim a um dos momentos chave da teoria funcionalista da tradução de 

Nord – translation-oriented text analysis – que nos ajudará a perceber qual a melhor 

abordagem a nível da tradução dos textos de Schumann, mais precisamente, os conceitos 

de coerência intertextual e intratextual. De acordo com a definição dada por Nord, 

significado ou função de um texto não são fatores inerentes aos signos linguísticos; um 

texto só adquire significado junto do seu recetor e para o seu recetor, sendo que diferentes 
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recetores encontrarão significados diferentes no mesmo material linguístico que o texto 

oferece. 

 

The meaning or function of a text is not something inherent in the linguistic signs; 

it cannot simply be extracted by anyone who knows the code. A text is made 

meaningful by its receiver and for its receiver. Different receivers (or even the 

same receiver at different times) find different meanings in the same linguistic 

material offered by the text. We might even say that a “text” is as many texts as 

there are receivers.14 

 

 Temos então que a coerência se estabelece, não por uma suposta equivalência 

entre signos linguísticos, mas antes por uma correlação entre funções e significados 

idênticos que existe entre texto fonte e tradução. Este conceito não permite assim falar de 

transposição do significado do texto fonte para os recetores, mas antes de coerência, que 

se subdivide em dois tipos: a coerência intratextual, que se verifica quando um texto 

adquire significado no contexto cultural do recetor desse mesmo texto, e coerência 

intertextual ou fidelidade, aquela que se estabelece em relação ao texto fonte, sendo que 

esta é subordinada à primeira, e ambas deverão ser subordinadas à função estabelecida 

enquanto skopos.  

 Assim, depois de verificarmos que, de acordo com a abordagem funcionalista, a 

determinação dos métodos e estratégias de tradução a utilizar é feita em função do seu 

objetivo de atingir um resultado funcionalmente adequado, chegamos ao modelo 

funcional proposto por Nord que, incorporando elementos da análise textual, tem por base 

a realização de uma análise exaustiva do texto fonte que precede o processo de tradução 

propriamente dito e que, por essa razão, confere maior peso à análise do texto fonte. 

 

 2.2.1 O método da análise textual, uma solução possível 

 O modelo baseado na análise textual apresentado por Christiane Nord é em 

potência aplicável a todos tipos de texto e situações tradutológicas, nomeadamente a 

textos que, como os de Schumann, possuem declaradamente diferentes tipos de intenção 

ou função. Ao analisar em profundidade o objeto de tradução, este modelo permite manter 

sempre presente os skopoi da tradução e enquadrá-los devidamente, conservando-lhes as 

características e permitindo uma seleção das estratégias de tradução em consonância. Para 
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que se possa aplicar este modelo é necessário atender aos seguintes pontos que deverão 

ser alvo de análise relativamente ao texto fonte: 

 the (intended) text function(s), 

 the target-text addressee(s), 

 the (prospective) time and place of text reception, 

 the medium over which the text will be transmitted, and 

 the motive for the production or reception of the text.15 

 

 A este conjunto de requisitos, Nord chama comissão de tradução ou translation’s 

brief, etapa que, para ela, é fundamental completar antes do início do processo de tradução 

propriamente dito. Só depois de concluída esta etapa inicial, se poderá avançar para um 

dos dois tipos de tradução que Nord distingue, a tradução documental e a tradução 

instrumental. Este modelo é uma solução funcionalista que envolve uma distinção entre 

a função do processo de tradução e a função do texto alvo. Sobre a distinção entre ambos, 

escreve Nord: 

 

In this regard, we find two basic types of translation processes. The first aims at 

producing in the target language a kind of document of (certain aspects of) a 

communicative interaction in which a source culture sender communicates with a 

source culture audience via the source text under source culture conditions. The 

second aims at producing in the target language an instrument for a new 

communicative interaction between the source-culture sender and a target-culture 

audience, using (certain aspects of) the source text as model. Accordingly, we may 

distinguish between “documentary” and “instrumental” translations.16 

 

 A documentary translation ou tradução documental é o tipo de tradução que mais 

se aproxima da tradução literal, já que tenta reproduzir a morfologia, o léxico e a sintaxe 

do texto fonte. Nord distingue também, dentro desta, outros tipos de tradução, como, por 

exemplo, a tradução acompanhada de notas explicativas, i.e., notas de rodapé, que 

denomina tradução filológica ou learned translation17, ou o tipo de tradução documental 

de textos ficcionais que deixa inalterado o contexto da história da língua de partida, 

criando assim a impressão de estranheza ou distância cultural, que denomina tradução 

estrangeirizante, foreignizing ou exoticizing translation18. 

 O resultado de uma tradução instrumental, segundo Nord, é aquele que pode 

conseguir a mesma amplitude de funções do texto fonte, sendo que quando a função do 

                                                 
15 Nord, 2001, 60. 
16 Nord, 2001, 47. 
17 Nord, 2001, 49. 
18 Nord, 2001, 50. 



texto fonte é idêntica à do texto alvo, podemos falar de tradução equifunctional e quando 

difere, de heterofunctional. Ainda quando o estatuto literário do texto alvo no seio do 

corpus textual da cultura alvo corresponde ao estatuto literário que o original possui no 

corpus textual da cultura fonte, podemos falar de tradução homóloga, homologous  

translation19. 

 

 2.2.2 A tradução literária na perspetiva funcional 

 Christiane Nord dedica uma boa parte do livro que aqui citámos à questão do 

funcionalismo na tradução literária e à forma como esta abordagem pode ser aplicada a 

este género de textos. Tendo em conta que este modelo se adequa em grande parte aos 

textos de Schumann, este é aqui incluído e explicado.  

 Nord começa por enunciar os agentes – actional aspects – que intervêm na 

comunicação literária: 

• O emissor ou autor – sender or author; 

 Nos textos literários, emissor e autor são geralmente o mesmo, frequentemente, 

um escritor. 

• A intenção – intention; 

 A intenção poderá ser dos mais variados tipos; no entanto, ao contrário dos textos 

não literários, a intenção de um autor literário geralmente não consiste na descrição do 

mundo real, mas antes na transmissão de um olhar pessoal sobre a realidade através da 

descrição de um mundo alternativo ou ficcional. Por esta razão, muitas vezes os textos 

literários são equiparados a ficção. A função expressiva é muito mais intensa do que a 

função referencial. 

• O recetor ou recetores – receivers; 

 Os textos literários são em primeiro lugar dirigidos aos recetores que possuem 

expectativas específicas relacionadas com a sua experiência literária, bem como um 

determinado conhecimento dos códigos literários. 

• O suporte – medium; 

 Na nossa cultura, os textos literários são quase sempre transmitidos de modo 

escrito, embora também exista transmissão oral incluída na literatura, como os contos de 

fadas. 

• O espaço, tempo e motivo – place, time and motive; 
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 Embora os fatores como o espaço, tempo e motivo possam não ser relevantes para 

a  distinção entre textos literários e não literários, estes desempenham um papel na 

tradução literária ao transmitirem características específicas da cultura de partida.  

• A mensagem – message.  

 Como já foi referido em cima, os textos literários referem-se geralmente a objetos 

ficcionais cuja relação com a realidade não é direta. De uma perspetiva linguística, a 

linguagem literária pode ser definida como “desviante” das normas da comunicação 

 quotidiana ou como uso criativo do potencial do sistema linguístico relativamente 

ao qual a linguagem quotidiana constitui uma redução. 

• Efeito ou função – effect or function.  

  Seja como for que se entenda a natureza literária, como uma escolha 

específica, código literário ou relação com as convenções linguísticas (originalidade vs 

convenção), são poucas as dúvidas de que um texto literário pode produzir um 

determinado efeito estético ou poético nos seus leitores.  

 Depois de estabelecer os pontos que considera definidores da comunicação 

literária dentro de uma determinada comunidade cultural, Nord prossegue para a análise 

de como essa comunicação pode funcionar através das fronteiras culturais e linguísticas, 

encontrando para tal quatro relações base que servem para descrever os pontos 

fundamentais da comunicação literária intercultural: 

a) a relação entre a intenção do emissor e o texto; 

b) a relação entre a intenção do emissor e a expectativa do recetor; 

c) a relação entre o referente e o recetor; 

d) a relação entre o recetor e o texto. 

 Relativamente ao ponto a), Nord defende que, partindo do princípio que o autor 

pretende provocar um certo efeito no recetor, a intenção do autor pode ser considerada 

uma antecipação teleológica desse efeito, ou seja, o produtor do texto condiciona a 

escolha dos elementos textuais com vista ao efeito pretendido, sendo que esse efeito só 

será atingido se o seu autor for competente na sua tarefa de verbalização. Na produção 

literária, geralmente o autor do texto e o seu emissor correspondem à mesma pessoa, mas 

na literatura traduzida, essa responsabilidade, assim escreve Nord, é partilhada entre o 

autor, que fornece a intenção, e o tradutor, que realiza uma tentativa de verbalizar essa 

intenção. 

 Nord considera que o tradutor é apenas mais um dos muitos leitores que poderão 

existir e que este fará a sua própria interpretação do texto fonte, estabelecendo essa 



interpretação como ponto de partida para a sua tradução. Ao tradutor resta assim deduzir 

a intenção do emissor com base no texto de partida, interpretando as características 

textuais e consultando fontes secundárias.20 

 Na comunicação não literária, existem mais elementos que permitem deduzir a 

intenção do emissor, mas que não se verificam na comunicação literária cujas 

características estilísticas ultrapassam geralmente as convenções: 

 

[…] good literature is often described as avoiding the trodden paths of 

conventional expression. The code elements are often ambiguous, producing 

vagueness or polysemy typical of literary texts and allowing readers a variety of 

interpretations. Nevertheless, there are ways and means to interpret the sender’s 

intention, consciously or unconsciously, from the linguistic, stylistic and thematic 

markers in the text. Whether this interpretation actually leads to elicitation of the 

sender’s original intention is beside the point.21 

  

 Sobre o segundo ponto, a relação entre a intenção do emissor e a expectativa do 

recetor, Nord escreve que o produtor de um texto tem que necessariamente ter consciência 

do conhecimento cultural e do mundo do seu recetor, bem como das suas emoções, do 

seu contexto sociocultural e historial literário. Dado que se parte do princípio que o 

recetor possui esse quadro de informações, não existe necessidade de as enunciar no texto, 

já que o texto literário não promete qualquer aplicabilidade no mundo real.  

 Nord continua afirmando que a distância cultural entre a informação que constitui 

o pressuposto relativamente aos recetores do texto fonte, por um lado, e o conhecimento 

cultural e do mundo dos recetores da tradução, por outro, pode criar problemas de 

tradução, sobretudo quando essa distância for demasiado grande. No entanto, esta poderá 

ser encurtada através de informações adicionais ou adaptações introduzidas pelo tradutor, 

mas quando isso não acontecer, o texto fonte não poderá desempenhar a função 

pretendida pelo autor do texto fonte dado que os recetores da tradução não poderão 

estabelecer uma relação de coerência entre o seu conhecimento de base e a informação 

transmitida no texto.22 

 Relativamente à relação entre o referente e o recetor, Nord elabora sobre a relação 

entre a informação veiculada pelo texto e o modelo específico do real que o recetor possui. 

Nos textos literários, o recetor aceita mais facilmente que exista um contraste com a sua 

própria realidade e quanto maior for a disparidade entre o mundo do texto e a realidade 

                                                 
20 Cf. Nord, 2001, 85. 
21 Cf. Nord, 2001, 85. 
22 Nord, 2001, 86. 



na qual se integra, maior será também a facilidade com que aceitará isso com uma marca 

de literalidade.  

 Neste ponto, assim entende Nord, cabe ao tradutor realizar essa consideração – a 

distância entre o mundo do texto e a realidade da cultura fonte e a distância entre o mundo 

do texto e a realidade da cultura de chegada23 – e agir em conformidade. 

 Sobre relação entre o recetor e o texto, Nord refere as características estilísticas 

que os textos literários geralmente apresentam, tais como ritmo, prosódia, sintaxe, 

macroestrutura, metáforas, símbolos, personagens, ideias, expressividade e atmosfera, 

sendo que cabe ao autor selecionar as que serão utilizadas no seu texto. Tendo em conta 

que os mecanismos estilísticos se relacionam com a cultura onde estão integrados, estes 

poderão não ser os mesmos para a cultura de partida e de chegada, embora alguns possam 

ser partilhados. Mas mesmo nesse caso, as características estilísticas poderão muitas 

vezes adquirir níveis conotativos diferentes, bem como significados quando transferidos 

para outra língua, querendo isto dizer que um tradutor que utiliza os meios estilísticos 

usados por um autor no original não pode assegurar que o efeito será o mesmo.24 

 Depois de ter estabelecido os agentes que intervêm na comunicação literária e as 

quatro relações base que nela se verificam, Nord propõe finalmente os fundamentos 

teóricos para a tradução literária que, segundo ela, permitirão aos tradutores justificar as 

suas decisões de modo a que outros percebam o que foi feito e porquê. Nord apresenta 

assim quatro pontos associando a cada um deles um skopos: 

 Interpretação. 

 Enquanto leitor que é, embora conhecedor de fontes de informação 

fidedignas que o poderão auxiliar no seu trabalho, o tradutor deve tentar 

determinar a possível função original do texto e considerá-la à luz da sua 

adequabilidade com a situação de chegada.   

 Função do texto. 

 A tradução deverá realizar na situação de chegada funções que sejam 

compatíveis com a intenção do autor, o que permite estabelecer também uma 

natureza multifuncional dos textos, como acontece com os textos de Schumann. 

 Distância cultural. 

                                                 
23 Cf. Nord, 2001, 87. 
24 Cf. Nord, 2001, 88. 



 A este respeito, o tradutor deve considerar os fatores que possam necessitar 

de explicação adicional para que o recetor consiga interpretar a tradução.  

 Efeito do texto. 

 Os elementos linguísticos devem ser selecionados de modo a que o efeito 

do texto alvo corresponda à função intencional do texto alvo. A forma com que a 

função textual é veiculada assume aqui toda a sua importância, sendo esta uma 

premissa para que a tradução possa ser considerada equivalente. 

  

 O quadro conceptual que Christiane Nord assim nos apresenta é suficientemente 

permeável para conseguir enquadrar textos de natureza tão específica quanto os de 

Schumann. Ao colocar a ênfase na equivalência funcional dos textos, partindo de uma 

profunda análise textual, e oferecendo-nos os critérios pelos quais se pode guiar o 

tradutor, Nord concede-nos os instrumentos essenciais que nos permitem orientar-nos ao 

longo do processo de tradução de que falaremos de seguida. 

 

 2.3 A crítica de Schumann traduzida à luz do modelo funcional 

 No início do presente projeto de tradução entendeu-se que o interesse na tradução 

dos textos de Schumann residia principalmente no caráter híbrido que estes apresentavam 

entre as funções informativa e literária, e nas questões tradutológicas que essa natureza 

poderia levantar. Apesar da distância temporal, a função informativa dos textos ainda hoje 

se mantém válida, sobretudo porque agora nos oferecem também um vislumbre histórico 

sobre altura em causa. Essa dupla função despertará certamente a atenção daqueles que 

se interessam por música clássica e que facilmente reconhecerão os compositores alvo de 

crítica – foi há pouco mais de uma década, por exemplo, que os noturnos de Chopin, 

tocados pela pianista Maria João Pires e editados pela prestigiada Deutsche 

Grammophon, figuraram várias semanas no topo de vendas de discos em Portugal. Assim, 

foi com base na natureza híbrida dos textos que se partiu para uma análise textual mais 

aprofundada que serviria também para selecionar o corpus da tradução. Entretanto, em 

resultado da pesquisa, descobriram-se outras funções existentes nos textos, como a função 

poética e a função didática, que com as anteriores, conferiam aos textos uma riqueza e 

interesse redobrados, mas que certamente iriam tornar mais complexo o papel do tradutor. 

Desde logo surgiu a vontade de preservar na versão portuguesa as diferentes funções 

identificadas nos textos alvo, sendo que a recriação dessa pluralidade de funções passou 



a ser a meta do projeto de tradução, o nosso skopos, que nos assistiu durante todo o 

projeto. 

 A natureza híbrida dos textos, que oscila sobretudo entre a função informativa e 

literária, levantou dúvidas relativamente ao modelo funcionalista a aplicar, visto que Nord 

distingue claramente entre dois modelos, reservando um deles exclusivamente para a 

tradução literária. Assim, também, foi necessário adotar uma abordagem suficientemente 

flexível que permitisse usar um e outro modelo, sendo que cada um deles usado de forma 

isolada seria provavelmente insuficiente.  

 De acordo com a teoria funcionalista de Nord, o primeiro passo antes do início da 

tradução propriamente dita passa pela clarificação das respostas às questões sobre a 

função do texto fonte, os recetores desse texto, o espaço e o tempo da receção, o suporte 

e o motivo para a produção dos textos e o seu efeito. Só depois de encontradas as respostas 

a estas questões, quer para o texto fonte, quer para a tradução, será possível decidir em 

conformidade relativamente ao modelo de tradução a aplicar e aferir posteriormente da 

correlação de funções ou coerência intertextual.  

 Assim, no que toca aos textos fonte, são quatro as funções que lhes poderemos 

atribuir: informativa e didática, literária e poética. Foram essas as funções que assistiram 

à produção dos textos originais em alemão por parte de Schumann que os publicou no seu 

jornal especializado em música, lido sobretudo por músicos e outros indivíduos com 

interesse em música, no espaço de língua alemã da década de 1830. Os leitores deste 

jornal liam os artigos, não necessariamente por serem da autoria de Schumann ou porque 

reconhecessem nele já altura um grande compositor, mas sobretudo pelo interesse que os 

temas abordados nos artigos eventualmente lhes despertavam. Relativamente aos motivos 

para a produção dos textos, poderemos supor que Schumann sentia uma grande 

necessidade de escrever sobre música e que utilizou o jornal como veículo de publicação 

dos seus textos, não só dos de natureza estritamente crítica, mas também dos de natureza 

literária25. Dada a distância temporal que nos separa da produção dos textos originais, e a 

consequente dificuldade em obter informação, torna-se mais complexo encontrar 

respostas claras para o conjunto de questões proposto por Nord no seu modelo 

funcionalista que precede o ato de tradução. 

  Para encontrarmos as respostas às mesmas questões sobre o texto alvo, teremos 

que começar pela clarificação dos motivos que levaram à tradução, sendo que é óbvio que 

                                                 
25 O contexto e as razões que levaram à produção dos textos críticos de Schumann é explorada em maior 
profundidade no primeiro capítulo. 



esta se insere num programa de mestrado e que foi nesse âmbito que este projeto nasceu 

e foi concluído. No entanto, tal como cada escritor escreve para um leitor, ou recetor, 

assim também o faz o tradutor e o facto é que, ao longo da tradução se manteve sempre 

presente a imagem do leitor português interessado em música, que pode ou não manter 

ligações à academia, mas que em todo o caso demonstra um interesse genuíno em saber 

mais sobre Schumann, sobre a crítica dele e sobre o modo como ele a fez. Este leitor terá 

ainda um interesse especial por música clássica, pode ou não ser músico, é letrado e possui 

um nível cultural suficientemente abrangente que lhe permite interpretar os textos sem 

dificuldade26. Assim, ao longo de todo o projeto subsistiu a ideia de que o protoleitor da 

tradução será aquele que acede aos textos na sua forma editada em papel ou em suporte 

virtual por curiosidade relativamente à faceta literária de Schumann porque já o conhece 

enquanto compositor.  

 Além disso, convém também referir que, neste caso específico, o dono da 

“encomenda” do projeto de tradução acumula esse papel com o de tradutor, facto que 

seria invulgar no mundo profissional, em que esse papel cabe quase invariavelmente ao 

editor, que estabelece o skopos da tradução de forma autónoma relativamente ao tradutor. 

Neste caso, porém, dada a coincidência de papéis, também coube ao tradutor a definição 

da suposta finalidade dos textos. 

 Clarificado esse ponto, poderemos então avançar para as funções que 

desejaríamos ver renascidas no texto alvo. Tendo em consideração que, da nossa 

perspetiva, o interesse dos textos de Schumann advém do seu caráter híbrido, faria todo 

o sentido tentar preservar na tradução as funções que foram identificadas nos textos fonte, 

ou seja, a função informativa e didática bem como a função literária e poética. A decisão 

relativa à tradução poderia ter sido noutro sentido, nomeadamente, na produção de um 

texto que, à semelhança da tradução de Paul Rosenfeld27, privilegiasse tendencialmente 

o caráter informativo, eliminando nos textos as características consideradas irrelevantes 

para o leitor do século XX. No entanto, tendo em conta a génese deste trabalho, optou-se 

pela tentativa de preservação das funções originais. É certo que cada uma destas funções 

poderá exigir modelos de tradução diferentes, sendo que as funções informativa e poética 

se aproximarão mais de uma tradução tipo instrumental e a literária mais de uma tipo 

documental. O espaço de receção mantém-se europeu, embora muito diferente do espaço 

da Saxónia, também pelo intervalo temporal de quase 200 anos que separa os dois 

                                                 
26 A este respeito, ler Capítulo III, subcapítulo sobre a Contextualização. 
27 A tradução referida é de Paul Rosenfeld editada por Konrad Wolff de 1949. 



espaços, apesar de podermos falar de época moderna a nível histórico. Por último, 

pretende-se que os textos, sobretudo aqueles em que a natureza literária é mais manifesta, 

exerçam sobre o leitor efeitos semelhantes àqueles que exercem os textos literários. O 

mesmo se pretende relativamente à função poética, que se consiga fazer renascer no 

português a voz poética do texto fonte.  

 Desta análise, feita à luz do que é proposto por Nord, verifica-se desde logo com 

surpresa que são vários os pontos convergentes entre texto fonte e alvo e que o ponto que 

diverge de forma mais acentuada se refere ao tempo e espaço de receção de ambos os 

textos, apesar de serem de ambos europeus, facto que por si só facilita bastante o trabalho 

do tradutor ao evitar a necessidade de explicações adicionais relativas ao referente. Tendo 

isso em conta, para que os textos de Schumann, escritos por volta de 1830, possam ser 

convenientemente interpretados pelo leitor da segunda década do século XXI foi 

naturalmente necessário proceder a um trabalho de contextualização dos aspetos textuais 

cultural e temporalmente mais distantes. 

 Relativamente à tipologia funcional das traduções apresentada por Nord, 

nomeadamente a tradução instrumental e documental, estas foram utilizadas em 

consonância com a função prevalente nos textos traduzidos e embora quase todos eles 

possuam um valor literário evidente, em certos momentos foi necessário adotar outra 

tipologia de tradução mais adequada. Um dos casos mais flagrantes de intenção literária 

é o texto que Schumann dedica a Chopin, Um Opus II que apresenta todos os elementos 

de uma verdadeira narrativa, ou seja, tempo, espaço, ação e personagens que, na história 

discutem música. A versão que foi originalmente publicada no Allgemeine musikalische 

Zeitung seria apenas a primeira parte da história que, completa, talvez criasse um conto. 

A intenção do autor é indubitavelmente literária, mas a certo ponto as personagens 

discutem passagens de uma ópera de Mozart de uma forma que demonstra possuírem 

profundos conhecimentos musicais. Para este trecho do texto, foi necessário pesquisar 

informação sobre a obra em causa e a terminologia musical usada para que se 

encontrassem os termos técnicos correspondentes em português. Poder-se-ia aqui falar de 

tradução instrumental, mais propriamente equifuncional já que se pretende que a 

informação veiculada neste trecho do texto fonte se mantenha em português. Ou seja, 

num texto em que a forma prevalece sobre o conteúdo, existem momentos em que o 

conteúdo assume um papel preponderante. Mais à frente, ainda no mesmo texto, surge 

um momento no enredo em que as personagens fazem uso de uma prosa poética bastante 

marcada que exige ser transposta também para o português. Essa transposição da poesia 



original, cuja função é recriar no texto alvo o mesmo efeito poético do original, enquadra-

se na forma de tradução homóloga da tradução instrumental. Assim, num só texto, um 

dos mais conhecidos de Schumann, deparamo-nos com a necessidade de utilizar três tipos 

diferentes de tradução.  

 Outro dos textos traduzidos, aquele sobre a sinfonia de Berlioz, apresenta de forma 

quase estanque e muito marcada as quatro funções de que falamos. Começando por aquela 

relativamente à qual ainda não nos referimos, a função didática, que no quadro conceptual 

se enquadra na tipologia de textos operativos, Schumann elucida o leitor sobre os 

pressupostos que devem sustentar qualquer tipo de análise crítica e recorre à estratégia da 

dedução, utilizada frequentemente na filosofia grega antiga, como forma de persuadir e 

de o encaminhar para os pontos de vista que defende. Essa função é manifesta, por 

exemplo, nas perguntas retóricas que deixa em aberto ao longo do texto. Este tipo de 

intenção ou função pode enquadrar-se no tipo de tradução instrumental tendo em conta a 

sua função fática. 

 Também é neste texto que Schumann revela todo o seu profundo conhecimento 

sobre composição musical e analisa exaustivamente várias passagens musicais recorrendo 

à terminologia técnica desta área. Neste caso, foi necessário levar a cabo um tipo de 

tradução técnica, que de acordo com o modelo de Nord se poderá enquadrar na forma de 

tradução equifuncional da tradução instrumental pela necessidade que houve de manter o 

caráter técnico do texto fonte na tradução. Para esse fim, foi necessária a elaboração de 

um glossário de terminologia musical em uso na Alemanha oitocentista e a sua 

correspondência em português, com ênfase na correspondência das escalas musicais 

alemã e portuguesa. 

 De uma forma geral, podemos afirmar que os textos assinados pelos pseudónimos 

de Schumann possuem uma função tendencialmente mais literária ou poética, com 

exceção do texto Novos Rumos, que é assinado pelo próprio Schumann e no qual 

transparece uma intenção poética óbvia. Em alguns deles, a função literária sobrepõe-se 

de forma tão natural que nem parece tratar-se de um texto de crítica musical, como é o 

caso de Literatura de Dança. 

 Dos restantes textos assinados em seu próprio nome, há os que cumprem uma 

função que aparentemente tende para a função informativa, como é o caso de Aberturas 

Leonore ou Música Antiga para Tecla, sendo que nestes casos se procedeu a uma tradução 

de tipologia instrumental. 

 



 2.4 Quatro pressupostos para uma tradução equivalente 

 Nord propõe quatro pressupostos básicos que devem ser observados para que uma 

tradução literária possa ser considerada equivalente ao texto fonte, e que foram 

anteriormente explicitados e aqui aplicados ao caso específico da tradução dos textos de 

Schumann. São eles: a interpretação, função do texto, distância cultural e efeito do texto.  

 A natureza intencionalmente ambivalente dos textos obriga, muitas vezes no ato 

de tradução, a uma interpretação por parte do tradutor que pode ou não corresponder 

àquela que foi originalmente pensada pelo autor do texto. Os jogos de palavras com base, 

por exemplo, na polissemia das palavras, criam ambiguidades que, muitas vezes o 

tradutor se vê obrigado a desfazer ou pelo menos a apresentar de forma menos versada 

do que o autor. Também existem os casos, embora mais raros, em que é possível manter 

esses jogos linguísticos. No entanto, a questão da interpretação do texto fonte é de facto 

problemática para efeitos de tradução porque, ao traduzir, o tradutor estará a fornecer 

aquela que foi a sua interpretação, podendo existir outras, um pouco à imagem da relação 

semiótica que existe entre um filme que é inspirado na narrativa de um livro, em que o 

realizador tem que tomar decisões relativas à interpretação do texto. Acresce que o texto 

literário é, por natureza, polissémico ou ambíguo, sendo precisamente essas 

características que tornam bastante aliciante a sua leitura. Os textos de Schumann são a 

esse nível muito ricos pelos registos literários que apresentam. 

 Nord refere a distância cultural como outro dos pressupostos que serve para aferir 

da equivalência entre tradução e texto fonte referindo que para que tal aconteça, o recetor 

alvo, aquele que se encontra no espaço de receção da tradução, deverá ser capaz de 

perceber o “mundo” descrito no texto do mesmo modo que o recetor fonte, aquele que se 

encontra no espaço de receção do texto fonte, o percebeu. Este ponto seria deveras 

interessante discutir por uma série de diferentes razões: em primeiro lugar, é necessário 

definir quem são esses recetores e que mundo é esse. No caso do recetor alvo, podemos 

pressupor que se trata sobretudo de um leitor de jornal com forte interesse em música, 

talvez músico, amador ou profissional, que se revê na estética progressista que é veiculada 

no jornal de Schumann. Este leitor vive na Saxónia ou no espaço germanófono 

oitocentista, não sabe que a Alemanha, enquanto país, demorará ainda algumas décadas 

a tornar-se realidade e desconhece naturalmente toda a história artística e toda a história 

mundial que lhe sucedeu. Para ele, o jornal é vanguarda artística, é arrojado e 

independente pelo facto de não estar ligado a nenhuma editora de música.  



 Quanto ao recetor alvo, trata-se de um leitor português, com grande interesse em 

música, que também pode ser músico ou apreciador de música clássica, um epíteto que 

na altura de Schumann não serviria a Berlioz, Chopin, nem a Brahms, com forte interesse 

em saber mais sobre a faceta literária de Schumann, que talvez desconhecesse. Em todo 

o caso, é alguém que se interessa por um autor e pela música pertencentes a um passado 

algo distante. 

 Deparamo-nos assim com tipos de recetores divergentes e que poderiam ameaçar 

a equivalência a este ponto. No entanto, apesar de o espaço e de o tempo de receção muito 

distantes, acontece que ambos os recetores coincidem no foco de interesse que é a música 

e os compositores em atividade durante os anos em que Schumann foi diretor do jornal. 

Ou seja, quando Schumann se serve do ambiente musical da sua altura para cenário das 

suas histórias, apresenta a ambos os recetores um mundo literário que é familiar aos dois, 

sobretudo também, pela forte possibilidade que existe de ambos serem músicos e, 

portanto, conhecerem por dentro esses ambientes artísticos. Temos assim que dois 

recetores distantes no espaço e no tempo coincidem num conhecimento sobre um tema 

específico e, com grande grau de certeza, perceberão de forma idêntica o mundo li terário 

ficcionado por Schumann, fazendo com que também a este nível exista equivalência. 

 O último pressuposto referido por Nord que permite estabelecer equivalência 

consiste no efeito que o texto fonte poderá exercer sobre o recetor fonte. Para que esse 

efeito se mantenha no texto alvo, é necessário proceder a uma seleção adequada dos 

elementos linguísticos que corresponda às funções identificadas no texto alvo. A este 

respeito, os textos de Schumann são riquíssimos pela diversidade de estratégias literárias, 

registos e funções que incorporam. Pela sua natureza literária, optou-se pela tentativa de 

fidelidade à letra original do texto alemão, ou seja, por uma estratégia tendencialmente 

documental da tradução para que se pudesse sentir a estranheza que também irrompe 

frequentemente no texto fonte e que é percetível no discurso bastante modulado e 

marcado pela oralidade, no uso frases elípticas e por vezes lacónicas que se fazem 

acompanhar de uma pontuação inconsistente e interjeições. À luz desta tipologia, a 

tradução deve poder mostrar as várias características linguísticas do texto fonte na 

tradução, mesmo que estas sejam menos naturais e que por isso criem estranheza; nessas 

características incluem-se a aproximação ao léxico, sintaxe e ritmo do texto fonte. 

Considerou-se este modo de tradução como o mais adequado pela sua capacidade de 

apresentar ao leitor português de forma mais fiel as várias personalidades literárias que 

surgem nos textos de Schumann. 



 

 2.5 Um quadro com um vislumbre de uma miragem. 

 Depois de feita a análise textual que serviu de preâmbulo ao enquadramento 

conceptual de Christiane Nord podemos finalmente manifestar abertamente a nossa 

pretensão daquela que foi a nossa abordagem de tradução: a constante tentativa de 

fidelidade ao original para que a tradução pudesse espelhar essa distância que também 

pertence aos textos. A nossa tradução quis assim transformar-se num artefacto 

documental que pudesse transmitir ao leitor uma imagem mais ou menos aproximada do 

de todas as dimensões para as quais nos transporta o texto original. A tradução serve 

assim como um retrato literário que espelha a realidade que Schumann transcreveu em 

palavras. A esse respeito, não poderíamos usar melhores palavras do que aquelas que usa 

Humboldt numa citação feita por Umberto Eco:  

 

Uma tradução não deve ser um comentário… A obscuridade que por vezes se 

encontra nos escritos antigos, e que constitui precisamente uma qualidade muito 

acentuada no Agamémnon, deriva da concisão e da audácia com que se alinham as 

ideias, imagens, sentimentos, lembranças e intuições, tal como brotam do espírito 

profundamente comovido. Assim que conseguimos identificar-nos com o ambiente 

do autor, o da sua época e o das personagens que apresenta, essa obscuridade pouco 

a pouco vai desaparecendo e é substituída por uma elevada clareza28. 

  

 Estas palavras de Humboldt são eloquentes relativamente à voz que se quis manter 

presente na tradução dos textos de Schumann e que Eco usa para clarificar o que entende 

por domesticar e distanciar. Em jeito de conclusão, incluímos aqui a parte da introdução 

que Luigi Ronga, tradutor e editor para italiano destes mesmos textos de Schumann, 

dedica ao grande dilema com que se deparou na tradução de Schumann. 

 

 Come riuscire a trasportare in italiano la sprezzatura dello stile 

schumanniano? Anche a noi ha sorriso il miraggio della «maggiore fedeltà 

possibile»: e creda il lettore che più d’una volta avremmo potuto agevolmente 

liberarci d’ogni tormento, modificando il pensiero dell’autore. Ma quasi sempre 

abbiam rifiutato di farlo, inclinando piuttosto a piegare l’italiano in modo da 

conservare il «sapore» schumanniano della frase: così abbiamo conservato molte 

improvvise spezzature, qualche cruda inversione di periodo. 

  

 La fedeltà al testo è stata spinta quasi sempre fino alla lettera, perchè questa 

ci pareva rivelare un particolare aspetto dello spirito schumanniano: si pensi a tale 

difficoltà, in un caso come il nostro in cui lo scrittore usa modificazioni di senso e 

neologismi non solo di «parole» ma, se così possiamo esprimerci, di “sintassi”.29  

                                                 
28 Eco, 179. 
29 Ronga, XXIII. 



 

 Não deixa de ser extremamente interessante que Luigi Ronga refira que teria sido 

fácil livrar-se de todos os tormentos que o texto lhe provocou enquanto tradutor e alterar 

o pensamento do autor, talvez simplificando o texto, mas que não o fez para conservar o 

“sabor” da frase schumanniana. Este “sabor” de que fala Ronga que entendido enquanto 

metáfora conceptual, indica implicitamente que esta obra é como um repasto que deve ser 

saboreado, utilizando os mesmos ingredientes, as mesmas doses e os mesmos temperos 

quando “servido”. Esta não será uma metáfora inusitada se proferida por um italiano e, 

de facto, a sua tradução mantém esse sabor bastante próximo do gosto lexical e sintático 

de Schumann. Já Rosenfeld, na sua tradução americana de 1949, apresenta-nos uma 

refeição mais rápida, com menos ingredientes e temperos, ainda assim capaz de nos fazer 

intuir o sabor original. 

 A nossa tradução aproximou-se assim mais da receita original alemã e esperamos 

ter sido bem-sucedidos ao recriar com ingredientes portugueses o paladar original. 

 

 

 

 

 

 


