
Capítulo III - A tradução dos textos de Schumann 

 

 3.1 A escolha do corpus 

 Escolher não é uma tarefa fácil, sobretudo quando se dispõe de uma quantidade 

e a diversidade que ultrapassam a medida da capacidade e âmbito de determinado 

trabalho. Assim também é levar a cabo uma seleção dos textos escritos por Robert 

Schumann para inclusão num projeto de tradução, tendo em conta o volume de textos 

críticos por ele publicado, bem como a diversidade literária e autoral e a sua dispersão no 

tempo.  

 Para conseguir delimitar um objeto que constituísse um corpus representativo 

da obra de Schumann para efeitos do presente projeto de tradução foi necessário realizar 

uma pesquisa prévia e aprofundada sobre a vida e a obra dele, musical e literária, trabalho 

esse que ultrapassou desde logo o puro âmbito tradutológico e, em certos momentos, se 

aproximou daquele que será o trabalho de pesquisa do editor crítico. No entanto, essa 

primeira pesquisa apresentava-se como condição sem a qual não teria sido possível definir 

os critérios para a seleção dos textos deste trabalho. Depois de uma seleção provisória 

com base nos critérios explicitados mais à frente, e não excluindo a possibilidade de uma 

futura publicação dos textos traduzidos, consultou-se peritos em musicologia e músicos, 

a quem foram pedidos comentários sobre a relevância dos textos do ponto de vista do 

interesse para o leitor actual que poderiam suscitar os compositores e as obras visadas, 

bem como a informação que neles consta. Passadas essas duas fases, chegou-se então a 

uma lista final de textos que se considera ser minimamente representativa da qualidade 

da produção escrita de Schumann e cuja relevância para o presente trabalho é apresentada 

na breve introdução aos textos traduzidos.  

 Assim, para a seleção dos textos teve-se em consideração os seguintes critérios, 

apresentados por ordem de relevância: 

 O interesse tradutológico espelhado numa antologia que representasse a 

diversidade estilística e literária do autor; 

 O equilíbrio entre os vários autores, ou pseudónimos;  

 A distribuição dos textos dentro do período de publicação; 

 A representatividade das várias fases do trabalho de Schumann enquanto editor; 

 A relevância do compositor visado ou da obra criticada do ponto de vista 

musicológico; 



 A relevância da informação do ponto de vista musicológico. 

 Apesar da hierarquia estabelecida, teve-se sempre em consideração o equilíbrio 

entre os vários critérios para a seleção, querendo isto dizer que, pela quantidade e 

diversidade da obra de Schumann, foi possível selecionar textos que em maior ou menor 

grau correspondem a todos os critérios apresentados. Assim foram selecionados para 

tradução quatro textos assinados pelos pseudónimos de Schumann e seis assinados pelo 

próprio Schumann. Os textos, elencados de seguida juntamente com um breve comentário 

sobre a sua relevância, são apresentados de acordo com os critérios definidos para a 

apresentação dos textos que são descritos na introdução ao capítulo IV. Este modo de 

apresentação dos textos traduzidos permitirá ao leitor, não só reconhecer mais facilmente 

a personalidade literária de cada autor dos textos, mas também consultar os textos para 

mais informação sobre os compositores neles visados. Os textos são os seguintes: 

 Um Opus II, texto dedicado a Chopin e assinado pelo pseudónimo Julius. Foi 

publicado pela primeira vez no Allgemeine musikalische Zeitung em 1831 e incluído no 

tomo I, p. 3 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker editados em 

1854. 

 Este foi o primeiro dos textos críticos de Schumann editado e é aquele em que se 

apresentam pela primeira vez e publicamente os seus heterónimos1 Florestan e Eusebius 

que irão ser presença constante nos seus textos durante o período da sua atividade 

enquanto crítico musical até desaparecerem progressivamente até 1854. Além destes, 

surgem neste texto também os pseudónimos de Raro, o professor, e Julius, o narrador. 

Trata-se de um dos textos mais citados de Schumann e em que o seu estilo literário surge 

mais apurado. 

 Literatura de Dança, texto dedicado a vários compositores e assinado por 

Eusebius, publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1836, e incluído 

no tomo I, p. 9 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. 

 Este texto descreve uma cena quase coreográfica com várias personagens que 

vão comentando as obras – quase exclusivamente valsas – à medida que as interpretam, 

compostas por Keßler, Thalberg, Clara Wieck, Edler von Meyer e Schubert. Escrito num 

estilo nitidamente inspirado na escrita de Jean Paul2, Schumann descreve o ambiente 

                                                 
1 Para justificação do uso deste termo, ver capítulo I, p. 21. 
2 Cf. Ulrich Mahlert, “Bodenhaftung und Transzendenz. Über Schuberts Tänze”, em Zwischen 
Komposition und Hermeneutik, Ariane Jeßulat et al., eds. (Würzburg: Verlag Königshausen und 
Neumann, 2005), 183. 



artístico na voz de diferentes personagens como se de um conto se tratasse e deixa 

transparecer a relação que existe entre as danças de Schubert e as suas Pappillons3. 

 Primeiro concerto para piano com acompanhamento de orquestra. Opus 

11. Segundo concerto para piano com orquestra. Opus 21. Texto dedicado a Chopin 

assinado por Florestan e Eusebius, publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für 

Musik em 1836, e incluído no tomo I, p. 275 da edição dos Gesammelte Schriften über 

Musik und Musiker.  

 Este é um dos textos mais poéticos que Schumann escreveu no qual se discute 

o papel e a relevância que a crítica musical pode ter para a música. Florestan e Eusebius 

apresentam duas perspetivas bastante divergentes num estilo literário também diferente e 

que é paradigmático da personalidade e registo literários diferentes de cada um. A simples 

leitura deste texto permite deduzir os traços de personalidade de cada um. 

 Discurso de Carnaval de Florestan. Texto dedicado a Beethoven, publicado 

pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1838 e incluído no tomo I, p. 64 da 

edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. 

  Florestan revela neste texto toda a sua impetuosidade, crítica e ironia num 

discurso contra aqueles que louvam Beethoven e pouco sabem sobre música, proferido 

no seio da Irmandade de David, a organização por ele criada em prol da arte. Através 

daquilo que parece ser o devaneio lírico de uma das suas personagens, Schumann deixa 

transparecer uma profunda crítica à forma frívola como a música era encarada no seu 

tempo. 

 Sinfonia Fantástica. Texto dedicado a Berlioz, assinado por Schumann, 

publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1835 e incluído no tomo I, 

p. 118 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker.  

 Este artigo foi escrito durante o primeiro ano da atividade de Schumann 

enquanto crítico de música regular com a clara intenção de se afirmar enquanto crítico 

musical, sendo o mais extenso dos seus artigos. É notável que Schumann, apesar do seu 

profundo conhecimento académico, escreva no seu estilo vigoroso, mas também poético. 

Este texto reúne grande parte das suas ideias quanto à prática crítica ao estabelecer os 

critérios pelos quais se deve reger a crítica e também quanto à própria música e será 

porventura um dos melhores exemplos de crítica criativa4. 

                                                 
3 Cf. Wolff, 123. 
4 Cf. Plantinga, 74: “Creative criticism-criticism which seeks to elucidate a work of art by means of 
evocative, figurative, impressionistic language-was renewed by romantic writers. 



 Três Caprichos. Texto dedicado a Mendelssohn e assinado por Schumann, 

publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1835, e incluído no tomo 

I, p. 324 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker.  

 Mendelssohn foi um dos grandes amigos de Schumann e a sua morte prematura 

teve um impacto muito forte sobre Schumann. Para Mendelssohn, ele era um músico 

eleito que convidou para professor no conservatório que fundou em Leipzig em 1843, 

onde Schumann ensinou piano, composição e redução de partituras. As palavras que 

Schumann lhe dirige no texto não tentam esconder essa profunda afinidade entre os dois 

que se materializa numa prosa quase poética.   

 “A Sagração dos Sons”, Sinfonia de Spohr. Texto dedicado a Spohr assinado 

por Schumann, publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1835, 

incluído no tomo I, p. 109 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker.  

Este é um texto sobre a sinfonia de Spohr que tem por base um poema, com o 

mesmo nome, de Carl Pfeiffer. É considerado o primeiro poema sinfónico, propriamente 

dito, do romantismo alemão, e também por isso o comentário de Schumann a encorajá-lo 

tem grande relevância histórico musical. Schumann escreve um texto muito elaborado, 

mas simultaneamente belo, que no entanto expressa uma crítica menos positiva à matéria 

que está na base deste poema sinfónico. 

 Música Antiga para Tecla (selecionada). Texto dedicado a Becker assinado 

por Schumann, publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1837, 

incluído no tomo II, p. 197 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker.  

 Este texto é uma discussão de uma antologia de Música Antiga para tecla 

compilada por C. F. Becker que expõe o culto de Bach pelos românticos e a relação de 

curiosidade e de subalternização de princípio que estes tinham com os demais mestres do 

Barroco musical que a Musicologia do século XIX ia redescobrindo. Por esse facto, é um 

texto importante para se compreender a estética musical romântica, não só pela 

informação que transmite, mas também pela forma como foi escrito. 

 As Aberturas Leonore. Texto dedicado a Beethoven assinado por Schumann, 

publicado pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik em 1842, e incluído no tomo 

IV, p. 136 da edição dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker.  

 Schumann escreveu quase tantos textos sobre as aberturas quanto o número de 

aberturas escritas por Beethoven. No seu habitual estilo lírico, Schumann escreve sobre a 

execução das Aberturas com orquestra dirigida por Mendelssohn. 



 Novos Rumos. Texto dedicado a Brahms e assinado por Schumann publicado 

pela primeira vez no Neue Zeitschrift für Musik no tomo 39, nº18, em 1853.  

 Praticamente dez anos depois de ter cedido o seu lugar de diretor do jornal Neue 

Zeitschrift für Musik, Schumann publica o último dos seus textos que, num registo 

poético, quase intimista, nos fala ainda com o deslumbramento tão característico dos seus 

primeiros textos de um novo compositor que, segundo ele, nos fará aceder a maravilhosas 

regiões musicais. 

 

 3.2 A tradução dos textos 

 O projeto de tradução que aqui se apresenta teve como base os textos da edição 

de 1854 dos Gesammelte Schriften über Musik und Musiker em quatro volumes, editados 

por Georg Wigand em Leipzig. Esta foi a primeira edição dos textos críticos de Schumann 

a que se seguiram outras. Para esta primeira edição foi o próprio Robert Schumann que 

selecionou os textos a incluir entre aqueles que publicou no Neue Zeitschrift für Musik 

durante cerca de uma década e foi ele próprio que escreveu a introdução. A edição de 

1854 serviu de base à tradução para várias línguas, entre as quais se incluem o italiano e 

o inglês americano, cujas traduções foram igualmente consultadas durante a realização 

do presente trabalho, algumas vezes para confirmar coerência a nível das opções 

tradutológicas, outras para confirmar o contrário. Muito diferentes entre si, essas 

traduções representam duas visões claramente distintas do modo de fazer tradução. A 

tradução americana5, manifestamente interpretativa, simplifica muitas vezes o texto, ora 

explicando através de perífrases, ora recorrendo a estratégias de redução, omitindo 

informação, sobretudo de natureza estilística do texto original. A tradução italiana6, por 

outro lado, pretende manter a fidelidade à letra original em alemão, tentando replicar os 

artifícios estilísticos e metafóricos que Schumann utilizou. O facto de a tradução italiana 

ser do primeiro quartel do século XX, de 1925, e a americana de meados desse mesmo 

século, mais propriamente de 1949, poderá ter tido alguma influência no tipo de tradução 

realizada. Mais próxima a nível temporal e geográfico do trabalho de Schumann e talvez 

também mais próxima culturalmente, a tradução italiana é trabalhada aos vários níveis 

para reproduzir em italiano o estilo e o registo da obra original de forma documental. A 

edição americana, por outro lado, já distante do contexto cultural de Leipzig e europeu 

                                                 
5 On Music and Musicians, ed. Konrad Wolff, trad. Paul Rosenfeld (Nova Iorque: The Norton Library, 
1949). 
6 Scritti sulla Musica e i Musicisti, ed. Luigi Ronga, trad. Luigi Ronga (Milão: Botega di Poesia, 1925). 



dos anos 30 do século XIX, oferece-nos uma tradução que simplifica a linguagem, omite 

parte do texto com informação possivelmente pouco relevante na altura e apresenta-nos 

uma organização inovadora que agrega os textos por compositor, dando ênfase à função 

informativa dos mesmos. Estes dois tipos de tradução e de edição, tão diferentes entre si, 

permitiram tomar uma decisão mais avisada quanto ao tipo de tradução que se pretendia 

para o presente trabalho que desde o primeiro momento quis ter em conta o valor literário 

dos textos originais. Assim, decidiu-se pensar nestes textos, em primeiro lugar, como 

textos literários e só depois na sua natureza técnica ou informativa, e por isso, tentou-se 

também manter a fidelidade estilística do texto publicado em 1854, dando atenção a todos 

os aspetos textuais que lhes conferem valor literário e tentando recriá-los na versão 

portuguesa recorrendo ao conjunto de estratégias que se explicitam nos subcapítulos que 

se seguem. 

  

 3.3 Levantamento das dificuldades de tradução 

 Várias foram as dificuldades que se impuseram a nível da tradução dos textos de 

Schumann. Para efeitos de apresentação da análise dessas dificuldades procedeu-se à sua 

sistematização e inclusão em diferentes categorias que são listadas em baixo, sendo que 

para cada categoria foram escolhidos exemplos retirados do corpus da tradução que está 

na base do presente projeto e que são de alguma forma paradigmáticos, foram levantadas 

as questões de natureza tradutológica e explicitadas as estratégias de tradução empregues. 

  

 São três as principais categorias de questões identificadas ao longo da tradução 

dos textos de Schumann: 

- Questões de estilo: questões que derivam dos vários tipos de registo empregues, 

nomeadamente o registo literário, coloquial, humorístico, e o ensaístico; 

- Questões de contexto: questões que se prendem com a necessidade de explicitar 

as referências que surgem nos textos, sendo elas sobretudo musicais, literárias, 

geográficas, políticas, históricas, bem como a necessidade de enquadramento do 

texto na obra de Schumann; 

- Questões lexicais ou terminológicas: questões que são específicas da tradução 

da língua alemã, em geral, e do alemão do século XIX, em particular, bem como 

questões de terminologia. 

 



 3.3.1 Questões de estilo 

 a) Registo literário:   

 Não se esperará porventura que o texto de crítica musical, cuja função primordial 

se baseia na apresentação da análise de uma obra musical, seja um texto literário em que 

a forma assume um dos papéis principais. No entanto, foi essa talvez uma das primeiras 

surpresas a nível da leitura e tradução destes textos. Schumann utiliza estratégias de 

escrita literária para analisar passagens musicais, fazendo uso de vários tipos de registo, 

de metáforas e demonstrando grande cuidado a nível lexical. Esse aspeto é imediatamente 

percetível nos textos em que Schumann assina com os seus pseudónimos, mas também o 

é nos outros em que ele próprio se assume como autor. Os seguintes exemplos, retirados 

de vários dos seus textos, exemplificam essa característica e mereceram um cuidado 

especial no que diz respeito às estratégias de tradução encontradas para manter esse 

registo também no português.  

 O primeiro exemplo chega-nos do primeiro texto de Schumann incluído nos 

Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Um Opus II, no qual Schumann faz uso 

de uma prosa poética ao escrever, por exemplo: Wenn nämlich an schönen Tagen die 

Abendsonne bis an die höchsten Bergspitzen höher und höher hinaufklimme und endlich 

der letzte Strahl verschwände, so träte ein Moment ein, als sähe man die weißen 

Alpenriesen die Augen zudrücken. Man fühlt nur, daß man eine himmlische Erscheinung 

gehabt, frase que se traduziu por: Precisamente, nos dias bonitos, quando a luz do sol 

poente vai subindo até aos picos mais altos das montanhas e finalmente se extingue o 

último raio, cria-se um momento em que parece que se vê os gigantes brancos dos Alpes 

a fechar os olhos. Sente-se então que se acabou de ter uma visão celestial. É deste modo 

que Schumann, ou neste caso, Florestan, um dos pseudónimos de Schumann, se refere às 

sensações que lhe desperta o final da peça de Chopin. Com esta metáfora, Schumann 

pretende certamente traduzir por palavras a mesma sensação forte que sentiu ao ouvir o 

finale da peça de Chopin e transmiti-la ao leitor. É um discurso manifestamente poético, 

de um profundo e genuíno deslumbramento que confere às palavras uma vibração tão 

especial capaz de tornar este num dos textos mais citados da obra escrita de Schumann. 

É precisamente essa vibração que deve ser transportada da língua de origem para a língua 

de chegada, além do ritmo, registo e riqueza lexicais, recriando assim o interesse que o 

texto original desperta no leitor. A tarefa que aqui se impõe ao tradutor aproxima-se 



daquilo que Miguel Serras Pereira7 considera ser o papel da tradução poética, que: 

“implica, de facto, transpor da língua de origem, enquanto «espírito do mundo» original, 

a linguagem em estado nascente da obra a traduzir, fazendo-a reviver como momento 

que, na língua de recepção, conserve a sua força inaugural, a par da singularidade 

irredutível da voz do poeta.” É essa voz poética que, neste caso, seria necessário fazer 

reviver, sendo que para tal, foi necessário ler e sentir a poesia latente no texto original e  

tentar fazê-la renascer numa poética semelhante na língua de chegada. A origem e razão 

da força do texto poético permanecem ainda relativamente desconhecidas e a tradução 

desse tipo de texto obedece necessariamente a essa razão que apesar de desconhecida, se 

reconhece.  

 Após uma primeira tradução que tentou sobretudo respeitar o texto original nas 

suas dimensões semânticas e rítmicas, foi-se trabalhando a versão portuguesa até se 

chegar a um ponto de equilíbrio aceitável entre literalidade e domesticação. Descendo até 

ao nível de análise da frase citada, veremos que esta apresenta diferentes desafios de 

tradução nos quais se incluem, a nível lexical, Abendsonne que se optou por traduzir por 

luz do sol poente, dado que seria estranho que o sol poente subisse até ao pico de uma 

montanha, ainda que implicitamente se pensasse na luz do sol. Por isso acrescentou-se 

luz e empregou-se uma estratégia de justificação da letra original; a nível sintático, bis an 

die höchsten Bergspitzen höher und höher hinaufklimme que se traduziu por vai subindo 

até aos picos mais altos das montanhas, em que a noção de progressão dada pelos 

adjetivos höher und höher foi transposta para o gerúndio verbal em português vai subindo 

e assim fazer corresponder o foco do superlativo höchsten do alemão ao português mais 

altos evitando o perigo da repetição do adjetivo alto; a nível semântico: die weißen 

Alpenriesen por gigantes brancos dos Alpes, embora numa primeira versão se optasse por 

colossais Alpes brancos, solução esta que teria subtraído ao texto português a figura de 

estilo literária da personificação das montanhas que existe no texto original; a nível 

sintático, o modo verbal impessoal marcado pelo man no original foi traduzido pelo modo 

verbal impessoal no português da terceira pessoa do singular. 

 Outro texto em que Schumann faz uso de um registo manifestamente literário 

recorrendo ao uso de metáforas poéticas para analisar uma passagem musical é o texto 

Novos Rumos, quando escreve o seguinte, referindo-se a Johannes Brahms: Und dann 

schien es, als vereinigte er, als Strom dahinbrausend, alle wie zu einem Wasserfall, über 

                                                 
7 Cf. Miguel Serras Pereira. Da Língua de Ninguém à Praça da Palavra. (Lisboa: Fim de Século, 1998). 



die hinunterstürzenden Wogen den friedlichen Regenbogen tragend und am Ufer von 

Schmetterlingen umspielt und von Nachtigallenstimmen begleitet , que na versão 

portuguesa foi traduzido por (...) E depois parecia que ele, qual corrente rumorosa, tudo 

reunia numa cascata cuja torrente precipitante fazia surgir um arco-íris sereno com 

borboletas a esvoaçar nas margens acompanhadas pelo canto de rouxinóis. Esta tradução 

adveio novamente, não de uma tradução literal do texto original, mas antes da procura de 

um equilíbrio estável entre o original e a força poética que o texto teria necessariamente 

que ter em português, sendo que para essa força concorrem ritmo, léxico e sintaxe, tendo 

em mente que esta prosa procura ilustrar a música que descreve. Assim, depois de uma 

primeira tradução mais próxima do original, isto é, mais próxima do texto fonte, 

trabalhou-se o texto português até este ganhar o ritmo e a força poética. O desafio de 

tradução nesta frase reside desde logo na extensão da mesma, nas várias partes que a 

compõem e nos particípios do presente que em português geralmente resultam em frases 

relativas; o principal desafio aqui é sintático e lexical. Para a solução encontrada em 

português recorreu-se a diferentes estratégias que envolveram a transposição dos 

particípios presentes em adjetivos – dahinbrausend/rumorosa; 

hinunterstürzenden/precipitante – ou em locuções verbais – tragend/fazia surgir – de 

forma a evitar frases relativas que iriam certamente tornar a frase portuguesa demasiado 

pesada a nível rítmico obrigando o leitor a manter presente as relações entre várias 

orações relativas e, com isso, eliminar a poética original. Também houve necessidade de 

transpor a preposição über para a conjunção cuja e de eliminar a conjunção und que fica 

implícita através do particípio passado acompanhada. Este tipo de frases é recorrente nos 

textos de Schumann e a sua complexidade obriga à utilização de um conjunto de 

diferentes estratégias de tradução.  

 Num dos textos que é recorrentemente indicado como aquele em que Schumann 

se pretende afirmar enquanto crítico musical, o que escreveu sobre a Sinfonia de H. 

Berlioz (Sinfonia Fantástica), são variadíssimos os exemplos de registo literário e poético 

que ele utiliza para esse efeito. Logo de início, Schumann escreve algumas palavras sobre 

vários compositores, referindo-se a eles nos seguintes termos: Franz Schubert, der 

phantasiereiche Maler, dessen Pinsel gleich tief vom Mondesstrahle, wie von der 

Sonnenflamme getränkt war und der uns nach den Beethovenschen neun Musen vielleicht 

eine zehnte geboren hätte. Spohr, dessen zarte Rede in dem großen Gewölbe der 

Symphonie, wo er sprechen sollte, nicht stark genug widerhallte,(…) que foram 

traduzidas para o português nas seguintes palavras: Franz Schubert, o pintor de 



imaginação fecunda, com o seu pincel profundamente embebido em raios de luar e em 

chamas solares e que, depois das nove musas de Beethoven, poderia talvez ter concebido 

uma décima sinfonia. Spohr, com a sua delicada voz que não foi suficientemente forte 

para ecoar na grande abóbada da sinfonia, onde deveria ter falado (…).  

 Nesta passagem em alemão, existe um tom marcadamente poético que teve que 

ser necessariamente recriado na tradução para que se mantivesse viva a voz poética que 

Schumann quis incutir no seu texto. Esse tom é marcado pelas metáforas utilizadas, em 

que Schubert é comparado a um pintor, a sua escrita musical a um pincel, a sua música a 

raios de luar e chamas solares, as sinfonias de Beethoven a musas, a música de Spohr a 

uma voz delicada e a sinfonia a uma grande abóbada, ou o universo. A nível metafórico, 

foram decalcadas para a tradução portuguesa as mesmas imagens existentes no alemão 

para assim manter a imagística original. A nível lexical, considerou-se necessário 

proceder a uma adaptação do termo Phantasie para um termo mais comummente utilizado 

na atualidade a nível artístico, dos quais se considerou criatividade ou imaginação, já que 

o termo fantasia perdeu entretanto grande parte da sua conotação artística e, por isso, a 

sua interpretação, mesmo neste contexto, seria certamente ambígua. Decidiu-se por 

imaginação já que esta palavra detém ainda uma conotação que a relaciona com uma 

atividade de natureza etérea, relativamente mais do que o termo criatividade e é 

frequentemente usada quando nos referimos à produção artística atual. Esta decisão revela 

novamente a preocupação em manter a fidelidade estilística do texto original, por um 

lado, sem no entanto descurar o caráter informativo que o texto tem, por outro. A natureza 

híbrida é transversal a todos os textos de Schumann aqui apresentados, mas este, sendo a 

primeira grande análise crítica publicada em seu nome e aquela em que ele revela toda a 

sua mestria enquanto escritor e musicólogo, é porventura aquele em que essa natureza é 

mais evidente.  

 Mas as frases apresentam ainda outras dificuldades que exigem a atenção e 

cuidado por parte do tradutor, nomeadamente a profusão de frases relativas, introduzidas 

por dessen, wie, nach e wo. Num primeiro momento de tradução, procurou-se reduzir o 

número de frases relativas, tentando transpor, por exemplo, o pronome relativo genitivo 

dessen para a preposição com de forma a tornar a frase mais simples: (...) de imaginação 

fecunda com o seu pincel profundamente (...). No entanto, esta solução representava um 

problema pelo facto de que, neste período, Schumann usa a repetição desta palavra, 

dessen, como figura de estilo após o nome de cada um dos compositores a que se refere, 

conferindo-lhe assim ritmo e estrutura. Para que esta tradução fosse aceitável, teria que 



haver lugar a uma uniformização da tradução desta palavra em todo o período para que 

se respeitasse o estilo literário originais. Assim, nos textos relativos aos restantes 

compositores procedeu-se sistematicamente à tradução de dessen por com realizando a 

respetiva transposição a nível da categoria gramatical de um pronome relativo genitivo 

por uma preposição. 

 A expressão gleich tief ... getränkt no original alemão representou outro desafio 

de tradução, já que se verifica uma ligeira redução semântica na frase ao traduzir-se gleich 

tief por profundamente: perde-se a conotação simultânea de na mesma medida e de igual 

forma e que, para ser fiel, deveria ser na mesma proporção de profundidade. Apesar de, 

numa primeira análise, esta parecer uma tradução mais fiel do original, tal opção teria 

tornado a frase excessivamente longa, atrasando o ritmo de leitura e retirando alguma da 

leveza poética que possui o texto original e, consequentemente, desrespeitando o estilo 

literário que se procurou recriar. Assim, considerou-se que a conjunção copulativa e, que 

surge no seguinte contexto: embebido em raios de luar e em chamas solares contém em 

si já uma ideia de equilíbrio sendo que neste caso específico não se justificaria reforçar 

essa ideia pelas razões já apresentadas.  

 O texto sobre a sinfonia de Berlioz contém ainda um grande número de outros 

exemplos de registo literário que poderiam aqui ser referidos, mas dos quais selecionamos 

apenas mais um. Assim escreve Schumann para se referir às restantes partes, depois da 

primeira, da sinfonia de Berlioz (Sinfonia Fantástica): Die zweite spielt in allerhand 

Windungen, wie der Tanz, den sie darstellen soll, die dritte, wohl überhaupt die schönste, 

schwingt sich ätherisch wie ein Halbbogen auf und nieder: die beiden letzten haben gar 

kein Centrum und streben fortwährend dem Ende zu, que em português foi traduzido por: 

A segunda move-se em todo o tipo de espirais, como a dança que pretende representar; 

a terceira, sem dúvida a mais bonita, baloiça etérea como um semicírculo para cima e 

para baixo: as duas últimas não têm qualquer centro e dirigem-se incessantemente para 

o final. Esta frase surge no texto original como uma quebra poética, quase que um alívio 

poético, depois de um longo período de “dissecação”, nas palavras de Schumann, sobre a 

estrutura, ou forma, do primeiro andamento da sinfonia. Este trecho do texto de 

Schumann não apresentou grandes dificuldades a nível da sua tradução e foi precisamente 

por esse facto que se decidiu incluí-lo aqui, como exemplo de uma tradução em que existe 

grande similaridade a nível sintático e lexical entre o texto de partida e o texto de chegada, 

tendo em conta que é profundamente metafórico e possui um registo marcadamente 

poético. Assim, as metáforas Windungen, Halbbogen e Centrum (ortografia antiga de 



Zentrum) foram recriadas no português nas palavras espirais, semicírculo e centro. A uma 

primeira leitura parece que estamos perante uma tradução literal, ou quase um decalque 

do texto alemão, mas o facto é que, depois de se ter lido a tradução, se percebeu que as 

metáforas originais eram igualmente válidas no português e que por essa razão não houve 

necessidade de naturalizá-las, ou melhor, de as aproximar de imagens que seriam 

eventualmente mais próximas do leitor português já que o seu caráter abstrato é tão válido 

em alemão quanto no português. 

 Outro exemplo do registo literário patente nos textos de Schumann chega-nos do 

texto Três Caprichos de Mendelssohn, no qual existe a seguinte passagem: (...) vor Allem 

liebe ich diese und halte sie für eine Genie, die sich heimlich auf die Erde gestohlen. Da 

spannt und tobt nichts, spukt kein Gespenst, neckt nicht einmal eine Fee (...) traduzida em 

português da seguinte forma: (...) mais do que todos, é este que eu amo e para mim é 

como um génio que desceu furtivamente à terra. Ali nada se impacienta nem se enfurece, 

não há fantasmas assustadores nem sequer uma fada provocadora (...). Schumann 

descreve aqui o segundo dos três caprichos de Mendelssohn, o seu favorito, usando 

novamente um conjunto de metáforas conotadas com os contos maravilhosos, ou 

Märchen. Como já se referiu, este tipo de texto de linguagem muito modulada é 

característico do romantismo literário alemão, mesmo na sua fase tardia, e aos escritores 

deste movimento, nos quais se inclui Schumann. A estes escritores agradava a utilização 

de uma linguagem que surpreendesse o leitor através do seu ímpeto, coragem e surpresa, 

características essas que seriam manifestação direta dos sentimentos do autor. É isso que 

acontece aqui: Schumann não se comede nas palavras, não tenta adequar o texto àquilo 

que se pensava ser aceitável a nível de um artigo crítico e usa referências que são pouco 

habituais neste género de textos.  

 Este tipo de informação prévia sobre o contexto é importante para que o tradutor, 

ao longo do seu trabalho, consiga tomar as melhores decisões na seleção das palavras que 

procura. Um bom exemplo será o verbo que surge nesta frase, lieben, conjugado no 

indicativo da primeira pessoa do singular. Num outro contexto, num artigo de opinião de 

um jornal atual, por exemplo, a tradução mais aceitável em português seria porventura 

adorar, dependendo obviamente do contexto, já que esta é a forma mais habitual em 

português europeu de se referir o gosto profundo por um objeto inanimado, como é o caso 

da peça em questão. Mas nesta situação, neste trecho de texto de prosa poética romântica 

do século XIX de estilo confessional, o verbo mais apropriado será sem dúvida amar pela 

forma como este verbo revela os sentimentos do autor. 



  Outro dos desafios que se impõe relaciona-se com a tradução do advérbio de 

modo heimlich e do particípio passado gestohlen que coexistem nesta frase. A razão para 

tal prende-se com o facto de que ambos, neste contexto, serem semanticamente próximos 

e expressarem ideias análogas, sendo que no original um reforça o outro, mas no 

português seria difícil a articulação entre os dois numa só frase. Assim, o advérbio 

heimlich, neste contexto, poderia ser traduzido por um dos primeiros níveis denotativos 

encontrados em dicionários bilingues, tais como secretamente ou furtivamente. O verbo 

stehlen, cujo particípio passado surge aqui, gestohlen, possui um significado algo 

semelhante: entrar secreta ou furtivamente. Para que se possa tomar uma decisão mais 

avisada quanto à tradução final é necessário saber ainda qual o sujeito desta ação, que 

neste caso é um ente imaginário, um génio, que serve de metáfora para o génio criativo, 

ou criatividade do compositor visado. Além disso, existe ainda uma metáfora conceptual 

na forma de uma preposição auf que remete para a noção de descida sobre algo, neste 

caso a terra. Por último, a conotação de alguém que entra secreta ou furtivamente em 

algum sítio é tendencialmente negativa em português, sendo que a imagem que Schumann 

pretende transmitir aqui não é essa, mas antes a de extrema subtileza, beleza e magia e, 

portanto, de algo muito positivo. Assim, optou-se por traduzir a fase da seguinte forma: 

um génio que desceu furtivamente à terra. Nesta tradução entende-se que o verbo descer, 

neste contexto, reúne implicitamente em si a noção de entrada noutro espaço e uma 

conotação extremamente positiva – porque desce à terra vindo do céu – e que, juntamente 

com o advérbio de modo, furtivamente, de conotação menos positiva, produz uma frase 

equilibrada. A solução encontrada corresponde assim a uma estratégia de compensação 

pela ausência da tradução direta de gestohlen que permite a manutenção do sentido pleno 

da frase. Facilmente se depreende que um raciocínio desta ordem demora o seu tempo e 

que, tendo em conta que discutimos somente as premissas da tradução de dois ou três 

elementos de uma só frase, facilmente se pode inferir o tempo que é necessário para a 

tradução dos textos de Schumann devido à complexidade linguística que neles existe.   

 Outro desafio ainda colocado por esta frase reside na tradução da expressão halte 

sie für, que foi traduzida por: para mim é como. O verbo halten conjugado com a 

preposição für possui vários níveis denotativos, o que poderá levantar dificuldades na 

procura do termo mais adequado, mas também permite maior liberdade de escolha a nível 

da tradução. Após a consulta dos dicionários bilingues verifica-se a referência unânime 

do termo considerar para primeiro nível denotativo, e de tomar por para segundo. No 

entanto, os dicionários raramente disponibilizam informação relativa à fina distinção 



entre os usos e registos das várias denotações que apenas o falante nativo proficiente na 

sua língua saberá distinguir. Neste caso específico, por exemplo, o dicionário consultado8 

refere que ansehen é sinónimo de halten für, mas não os distingue quanto ao registo ou 

ao uso. Assim, poder-se-ia pensar que existe correspondência direta a nível do registo 

entre halten für e considerar. Mas o uso do verbo alemão halten für, que foi aquele que 

Schumann escolheu, é tendencialmente mais coloquial do que o primeiro nível denotativo 

apresentado nos dicionários bilingues. Por essa razão, mas também tendo em conta o 

estilo confessional do texto de Schumann, a modulação semântica que imprime aos seus 

textos, considerou-se que a solução mais adequada seria proceder a uma perífrase em 

português, traduzindo-se então o verbo alemão pela expressão: para mim é como. Esta 

construção responde competentemente à necessidade de manutenção do registo coloquial 

original e do estilo confessional, conservando simultaneamente a sua força expressiva 

original.  

 A segunda frase desta passagem é a seguinte Da spannt und tobt nichts, spukt kein 

Gespenst, neckt nicht einmal eine Fee que foi traduzida para: Ali nada se impacienta nem 

se enfurece, não há fantasmas assustadores nem sequer uma fada provocadora. Esta frase 

possui uma conotação óbvia que nos remete imediatamente para os Märchen, os contos 

maravilhosos, e utiliza uma linguagem de alguma forma conotada com esses contos para 

descrever a magia que Schumann sentiu ao ler a partitura do segundo capricho de 

Mendelssohn. Além disso, os verbos alemães em início de frase introduzem uma 

repetição incutida propositadamente para marcar o ritmo da mesma, sendo que seria 

importante manter essa característica também na versão portuguesa. Isso foi conseguido 

através da manutenção da categoria gramatical dos verbos alemães no português, apesar 

de num primeiro momento se ter pensado em proceder à transposição gramatical de todos 

os verbos alemães para adjetivos em português para assim facilitar a redação da frase 

portuguesa. No entanto, com essa opção teria sido mais difícil manter a conotação tão 

óbvia aos contos maravilhosos e ter-se-ia distanciado apesar de tudo sintaticamente do 

original, eliminando assim duas facetas importantes do texto em questão. 

 

  b) Registo coloquial: 

 Como já foi referido anteriormente, Robert Schumann utiliza o modo narrativo 

como técnica literária em alguns dos seus textos de crítica musical. Os textos em que essa 

                                                 
8 Dicionário de Alemão – Português, 2ª edição, Porto Editora, Porto, 2009. 



técnica é utilizada descrevem quase sempre episódios da Irmandade de David ou dos seus 

membros, que como também já se referiu, é uma associação exclusivamente fictícia na 

qual a única relação com a realidade consistia no facto de os seus membros serem 

projeções dos amigos e conhecidos de Schumann9. Assim, nesses textos, Schumann recria 

ou ficciona situações em que várias personagens falam, geralmente de modo bastante 

coloquial. Esse registo de linguagem é muito marcado nos textos em que são os seus 

pseudónimos os autores dos mesmos e os exemplos são vários, dos quais selecionámos 

os seguintes.  

 Em Um Opus II, Florestan diz a certo momento: Nun spiel's. Nesta frase, as marcas 

de oralidade são imediatamente introduzidas em alemão pela abreviatura do pronome es 

e pelo advérbio de tempo nun, mas também pelo modo imperativo na segunda pessoa. Na 

tradução para português, conservou-se o modo imperativo, mas procedeu-se ao 

acrescento da partícula lá, um advérbio de lugar que em português é simultaneamente 

marca do discurso oral. Assim, a frase alemã foi traduzida da seguinte forma: Agora toca 

lá isso. Manteve-se o advérbio de tempo traduzido por Agora, o pronome impessoal 

traduzido por isso, o imperativo em toca e acrescenta-se-lhe a partícula lá. O resultado 

final da frase em português apresenta um registo muito aproximado ao do original, sendo 

que, tendo em conta o conhecimento que temos da personalidade de Florestan, é uma 

frase que na boca dele seria perfeitamente verosímil. 

 O segundo exemplo do registo coloquial dos textos de Schumann foi retirado do 

texto Primeiro Concerto para Piano com acompanhamento de orquestra e, no original, 

é o seguinte: Sobald Ihr überhaupt Widersacher findet, junge Künstler (...) e que em 

português se verteu para as seguintes palavras: Quando vos encontrardes perante 

adversários, ó jovens artistas, (...). Neste caso, para manter o vocativo das palavras de 

Florestan foi acrescentada a partícula ó na frase portuguesa, a qual deixa antever desde 

logo a provável intenção das palavras desta personagem e também a situação em que 

essas são proferidas. Trata-se de facto de um texto em que Florestan incita os seus 

companheiros da Irmandade de David a combater os Filisteus e esse incitamento surge na 

forma de um discurso proferido durante uma reunião dessa associação. Assim, esse 

pequeno acrescento revela ao leitor que está perante um texto coloquial, mais 

propriamente, um discurso. 

                                                 
9 John Daverio, Robert Schumann: Herald of a "New Poetic Age": Herald of a "New Poetic Age". 
Boston: Oxford University Press, 2001: 766. 



 O terceiro exemplo de registo coloquial chega-nos do texto “Literatura de Dança”, 

quando de novo Florestan diz (...) spiel' du den Thalberg, Euseb, Zilias Finger sind zu 

weich dazu traduzido por (...) toca lá tu o Thalberg, ó Eusebius, que os dedos da Zilia são 

muito frágeis para isso (...). Nesta frase existem duas marcas de coloquialidade que são 

a contração verbal de spiel’ e o uso do diminutivo do nome de Eusebius para Euseb, o 

que revela um grande nível de familiaridade entre os interlocutores. Relativamente à 

primeira questão, esta foi resolvida através do acrescento da partícula lá, a qual 

juntamente com o verbo dissipa toda a ambiguidade quanto ao facto de estarmos perante 

um registo coloquial.  

 No que diz respeito à segunda questão, eram várias as possibilidades à disposição 

para mostrar ao leitor português que aqui Florestan se dirige a Eusebius num registo muito 

familiar. A primeira opção poderia ser transpor para o português, tal como está, o 

diminutivo do nome, Euseb. Mas esta não seria uma boa solução porque não corresponde 

morfologicamente a uma marca de diminutivo em português e, portanto, a palavra Euseb 

não seria identificada como tal por parte do leitor português. Além disso, se fosse 

decalcada tal como está, sem qualquer informação adicional por parte do tradutor, esta 

poderia ser tida por erro ortográfico ou gralha gráfica.  

 Outra opção de tradução poderia ser precisamente transpor o diminutivo tal como 

surge no alemão e juntar uma nota de rodapé que esclarecesse o leitor quanto à grafia, 

acrescentando respetiva a justificação. No entanto, quis-se evitar o número excessivo de 

notas de rodapé, em nome da legibilidade, e portanto considerou-se que essa também não 

seria a melhor solução.  

 Uma terceira opção consistia em recriar em português um diminutivo com base 

no nome Eusebius, sendo que as opções passariam por Eusebiozinho, Eusebiozito ou 

Eusebiusinho, Eusebiusito etc. Também esta solução não foi considerada adequada 

porque, como Eusebius não existe assim grafado no português, ter-se-ia que juntar uma 

forma de diminutivo portuguesa a um nome estrangeiro, o que criaria desde logo uma 

sensação de estranheza no leitor português, além de que essa forma de diminutivo jamais 

poderia ser utilizada por Florestan naquela situação e assim subtrair-se-ia parte da 

verosimilhança à intenção narrativa. Também se poderia ter naturalizado a palavra para 

o nome já existente no português Eusébio. Porém, essa nunca foi uma escolha que 

considerada válida pelas seguintes razões: como se trata de uma personagem alemã, a 

apresentação do nome de acordo com a grafia original encerra em si esse distanciamento 

geográfico, cultural e literário que se julgou importante conservar, tendo em conta que 



este é de facto um texto distante a nível geográfico, cultural e literário, relativamente ao 

contexto português; outra razão mais prosaica, mas igualmente válida, tem que ver com 

o facto de Eusébio ser um nome pouco comum em Portugal, mas que está profundamente 

conotado o antigo jogador de futebol do Benfica; tal facto, aparentemente irrelevante, 

poderia no entanto eliminar inadvertidamente parte da verosimilhança da personagem 

junto do leitor português. Assim, a forma encontrada para resolver esta questão e marcar 

o registo coloquial familiar patente neste diminutivo consistiu em não submeter o nome 

da personagem ao diminutivo em português, mas antes devolver-lhe a sua forma completa 

no alemão e acrescentar-lhe a partícula vocativa ó para assim marcar essa relação de 

proximidade entre Florestan e Eusebius. O leitor português sentirá essa proximidade sem 

no entanto sentir a estranheza de um nome estrangeiro com diminutivo português. A 

solução encontrada é relativamente neutra no que diz respeito à aproximação ou 

afastamento do texto traduzido à língua de chegada, contornando eventuais estratégias de 

tradução de natureza etnocêntrica que aproximariam o texto da cultura portuguesa e o 

afastariam não só do contexto da Alemanha oitocentista, como também da finalidade da 

presente tradução. 

 Outro exemplo de coloquialidade chega-nos do mesmo texto na frase Ei, ei, da 

werden wir die (...) traduzido por Ah, então não será preciso (...). Neste caso, o problema 

levanta-se com a interjeição alemã ei, ei e no modo como o tradutor pode adaptar, ou 

encontrar a adaptação, ao ambiente cultural da língua de chegada para assim expressar o 

mesmo, tendo em conta que será difícil encontrar informação completa sobre o uso das 

interjeições em dicionários. Assim, o tradutor terá que em primeiro lugar procurar saber 

qual a eventual intenção estilística que poderá ter levado o autor a incluir essa interjeição 

no original; depois, saber se é possível proceder a uma adaptação, transposição ou 

decalque dessa interjeição no português. Neste caso específico, trata-se de uma interjeição 

de caráter irónico atribuída à voz de um crítico, imaginário, que representa um crítico 

qualquer. Este crítico, personagem fictícia, se escrevesse um artigo sobre as Valses 

Romantiques, ao tomar conhecimento de que tinha pela frente a obra de uma compositora, 

Clara Wieck, e não de um compositor homem, proferiria as seguintes palavras: Ei, ei, da 

werden wir die Quinten und die Melodie nicht zu weit zu suchen brauchen, pretendendo 

com isso insinuar que, pelo facto de se tratar de uma mulher, a composição seria 

certamente mais óbvia quer a nível dos intervalos musicais, quer a nível melódico. A 

opção de tradução encontrada foi a seguinte: Ah, então não será preciso esperarmos 

muito pelas quintas nem pela melodia. A interjeição alemã ei, ei foi adaptada para a 



interjeição portuguesa ah, que aqui se pretende irónica e algo depreciativa por parte de 

quem a profere, algo que se intui pelo contexto. 

 

  c) Registo humorístico: 

 Uma característica patente em alguns dos textos aqui analisados é o registo 

humorístico. Esse registo verifica-se sobretudo nos textos assinados pelos pseudónimos 

de Schumann e acontece sobretudo na voz de Florestan, cujo ímpeto e ironia muitas vezes 

provocam o riso do leitor, seja pela falta de medida das suas palavras, seja pelo modo 

direto que ele tem de dizer o que pensa. Essa sua característica enquanto personagem 

principal dos textos só encontra freio na voz de Eusebius. A tradução de humor possui 

características próprias, que no entanto são partilhadas com outros géneros literários, 

como por exemplo, a literatura de terror: nestes géneros, a má tradução pode ter 

consequências relativamente mais graves e arruinar a função do texto original. Enquanto 

no caso da literatura de terror, a má tradução pode pôr em causa crescendos na tensão 

dramática, tornar ridículas situações que se querem sérias, destruir a credibilidade de 

personagens chave na trama do texto e impedir que a mão do autor manipule o medo do 

leitor, no caso do género de humor, a má tradução pode simplesmente eliminar o fator 

surpresa que é aquele que geralmente desencadeia o riso. Estes géneros necessitam assim 

de uma verificação adicional relativamente à eficácia da sua intenção.  

 Assim, de seguida apresentam-se alguns exemplos de trechos humorísticos 

retirados dos textos Discurso de Carnaval e do Primeiro concerto para piano com 

acompanhamento de orquestra: (...) hat Beethoven nicht auch eine Schlachtsymphonie 

geschrieben, Herr? – Das ist eben die Pastoralsymphonie, Herr, sagte unser Euseb 

gleichgiltig. – Ah, ah, richtig – dehnte der Dicke fort sich besinnend que foi traduzido em 

português por Senhor, Beethoven não escreveu também uma sinfonia marcial? – Foi 

precisamente esta, a sinfonia pastoral, Senhor”, respondeu o nosso amigo Eusebius 

indiferente. – Ah pois, é claro – inclinou-se para a frente o gordo, meditabundo. Neste 

trecho, a situação cómica surge pelo facto de Eusebius ser incomodado com uma pergunta 

durante a audição da sinfonia pastoral de Beethoven por parte de outro ouvinte, cuja 

fisionomia é descrita sem reservas. Surpreendido com a resposta, o outro ouvinte ensaia 

uma pose reflexiva. Na frase existem questões relevantes, desde logo a nível morfológico, 

relacionadas com a grafia antiga de gleichgültig, quer a nível da tradução; depois o 

diminutivo de Eusebius, que levanta novamente a questão já explicitada anteriormente e 

que desta vez foi resolvida utilizando uma estratégia de transposição, dado que a função 



do diminutivo, no original um substantivo, foi transposta para um adjetivo, neste caso 

amigo. De seguida, surge a questão das marcas de oralidade que no alemão são ah ah mas 

que se fossem assim decalcadas criariam no português a ilusão de uma gargalhada, sendo 

que no original, pretende demonstrar compreensão ou admiração, juntamente com a 

concordância assinalada pelo richtig. Optou-se estabelecer uma equivalência em 

português com a mesma significância e força expressiva, que se julga ter Ah pois, é claro. 

Relativamente à tradução de der Dicke, procurou-se manter o registo original dessa 

palavra no alemão escolhendo um termo que em português pudesse ser igualmente 

ofensivo e jocoso e que se considerou ser o gordo. Relativamente à tradução de besinnend 

por meditabundo, poderá existir aqui uma certa modulação da linguagem, devido ao facto 

de que a palavra portuguesa é de uso menos corrente do que a alemã. No entanto, essa 

modulação fica anulada por se tratar de uma situação cómica, sendo que esta escolha 

concorre para o reforço da comicidade. A manutenção da sintaxe original alemã no 

português em inclinou-se para a frente o gordo concorre também para criar estranheza 

no leitor perante a situação.  

 Ainda neste texto, surge a seguinte passagem cómica: Das Publicum besah sich 

zur Hälfte schon inwendig, es schlief nämlich. Unglücklicher Weise erwisch' ich auf 

einem der abgelebtesten Flügelschweife, der sich je in eine Zuhörerschaft schwang, statt 

des Pedals den Janitscharenzug traduzido por Metade do público inclinava-se já para si 

próprio, ou seja, dormia. Por azar, arranjei um dos mais decrépitos pianos que jamais 

percutira perante um auditório, e que no lugar dos pedais tinha um tambor de marcha 

turco. A comicidade desta frase advém sobretudo do modo como se descreve a situação 

através de um registo coloquial, usando os adjetivos e advérbios – inwendig, 

unglücklicherweise, abgelebtesten – e também os verbos – besah sich, erwisch’, schwang 

– que modulam a linguagem e lhe conferem o tom irónico e conotação ambígua por parte 

do interlocutor. Assim, foi importante manter esse tom irónico também no português, 

escolhendo palavras igualmente ambíguas a nível conotativo que se materializaram nos 

seguintes adjetivos e complexos adverbiais: para si próprio, por azar, decrépito; e nos 

seguintes verbos: inclinava-se, arranjei, percutira.  

 O terceiro exemplo surge no segundo texto, o Primeiro concerto para piano com 

acompanhamento de orquestra, é o seguinte: er, der Mitarbeiter, habe wie ein schlechter 

Vers ein paar Füße zuviel, die man ihm gelegentlich abzuschneiden beabsichtige! 

traduzido em português por: ele, o colaborador, tal como um verso mal escrito, tinha um 

par de pés a mais e que deveria ficar atento porque um dia seria preciso cortá-los! Neste 



caso, a comicidade advém do facto da comparação entre os pés de um verso, ou seja a sua 

métrica, e os pés de uma pessoa, ou seja, o colunista de um jornal. Por um acaso da sorte, 

o termo pé e Fuss em alemão, possuem ambos idênticas denotações, a de pés de uma 

pessoa e de métrica poética, e por isso, a tradução decorre sem grandes problemas. Se por 

acaso o termo para designar a unidade rítmica de um poema fosse em português diferente 

de pé, esta não seria uma tradução possível e teria que se encontrar uma solução capaz de 

veicular essa comicidade. 

 

  d) Registo ensaístico 

 Já se falou dos registos literário, coloquial e humorístico presentes nos textos de 

Schumann. No entanto, estes apresentam ainda outra característica que, embora 

dificilmente categorizável, surge em praticamente todos eles: a questão da 

problematização dos temas abordados. Uma das prováveis fontes de inspiração literárias 

de Schumann é, segundo alguns investigadores, a filosofia grega e Schumann discute os 

temas dos seus textos de forma clara, convidando o leitor a acompanhá-lo pelos meandros 

do seu raciocínio até chegar a conclusões mais ou menos explícitas. Esta técnica de 

persuasão fez escola na Grécia antiga e foi retomada por alguns escritores românticos 

alemães dos quais Schumann faz parte. Nesse técnica, ele próprio vai discutindo e 

questionado as bases dos seus argumentos, mas também discute as de outros; esta técnica 

é facilmente reconhecível, por exemplo, no texto sobre a sinfonia de Berlioz (Sinfonia 

Fantástica), mas existe nos noutros, ainda que de forma subliminar, quando, por exemplo, 

põe na boca de diferentes personagens os argumentos relativos a pontos de vista 

geralmente discordantes, como no texto Primeiro concerto para piano com 

acompanhamento de orquestra. Concordando ou não com ele, a verdade é que, ao 

problematizar os temas, Schumann torna os seus textos inevitavelmente mais complexos 

a nível conceptual e essa complexidade espelha-se também nas relações internas das 

frases que escreve, utilizando necessariamente conjunções e frase relativas e criando uma 

teia de relações sintáticas que por vezes obriga o leitor não nativo a várias leituras. Esse 

labor linguístico que Schumann opera em boa parte dos seus textos dota-os assim de uma 

grande complexidade aos vários níveis linguísticos, aproximando-os de um registo 

teórico musical ou até filosófico. Os exemplos de frases longas, com várias orações 

relativas, são muitos e a tradução dessas frases obrigou à utilização de um conjunto de 

diferentes estratégias, mas também a uma tentativa de simplificação, não lexical nem 

semântica, mas sintática das frases e muitas vezes à transposição gramatical ou à divisão 



da frase, entre outras. Exemplos disso são as seguintes frases, a primeira delas retirada do 

texto Sinfonia de Berlioz (Sinfonia Fantástica) e as seguintes de A sagração dos sons: 

Unbewußt neben der musikalischen Phantasie wirkt oft eine Idee fort, neben dem Ohre 

das Auge, und dieses, das immer tätige Organ, hält dann mitten unter den Klängen und 

Tönen gewisse Umrisse fest, die sich mit der vorrückenden Musik zu deutlichen Gestalten 

verdichten und ausbilden können,  traduzida por Inconscientemente, ao lado da 

imaginação musical existe muitas vezes uma ideia que conserva a sua influência, ao lado 

do ouvido o olhar, e este sentido, sempre ativo, não perde de vista certos contornos, por 

entre sons e tons, que podem ganhar consistência e transformar-se em formas nítidas à 

medida que a música vai progredindo.  

 Esta frase, pela complexidade semântica e sintática que apresenta, exigiu uma boa 

dose de cuidado, experimentação e tomada de decisões. Num primeiro nível de 

dificuldade pode-se referir a estrutura sintática da frase com duas orações subordinadas, 

mudança de sujeito, duas frases com sintaxe invertida por razões de ênfase e um particípio 

presente. Para a tradução, entendeu-se então que seria importante manter o foco da frase 

no advérbio unbewusst que a inicia, considerando-se que o termo escolhido para tradução, 

inconscientemente, conservaria não só o significado original, mas também o registo 

abstrato que existe no original. Depois, a tradução da preposição neben que introduz duas 

frases e assinala a inversão sintática das mesmas cria desde logo o desafio de manter 

também, se possível essa inversão no português. Num primeiro momento, pensou-se em 

conjuntamente como possível tradução de neben, mas essa escolha tornaria as frases 

excessivamente longas além de que seria uma má escolha tendo em conta que se seguiria 

a outro advérbio de modo. Assim, foi necessário proceder a uma perífrase de neben para 

ao lado de. Os substantivos Auge e Ohre sofreram uma adaptação para poderem expressar 

o mesmo em português mantendo o registo abstrato; assim, sendo traduzidos por olhar e 

ouvido, já que olho e ouvido, os primeiros níveis denotativos das palavras alemãs, não 

possuem essa conotação tão abstrata. Em consequência desta mudança, também foi 

necessário fazer corresponder Organ para sentido no português, em consequência da 

operação anterior. O verbo festhalten que surge na frase foi traduzido pela perífrase em 

português não perde de vista porque, associado ao advérbio dann possui um caráter de 

consequência. A expressão mit der vorrückenden Musik que se segue contém o particípio 

presente do verbo vorrücken. Esta construção verbal, que revela o aspeto verbal de 

continuidade ou de progresso de uma ação, foi traduzida pelo verbo fletido no gerúndio, 



vai progredindo, para assim expressar também o mesmo aspeto contínuo ou progressivo 

em português. 

 Outro exemplo de frase complexa é a seguinte, retirada do texto A sagração dos 

sons: Ließe sich ein Zuhörer finden, der, von dem Gedicht und von den Ueberschriften zu 

den einzelnen Sätzen der Symphonie nicht unterrichtet, uns Rechenschaft von den 

Bildern, welche sie in ihm erweckt, geben könnte, so wäre das eine Probe, ob der 

Tondichter seine Aufgabe glücklich gelöst habe. traduzida por: Se conseguíssemos 

encontrar um ouvinte que nada soubesse sobre o poema nem sobre os títulos dos 

andamentos da sinfonia e que nos pudesse dar conta das imagens que esses lhe 

despertam, isso seria um bom teste para determinar se o poeta foi feliz na realização da 

sua tarefa. Apesar de ser relativamente simples a nível lexical, esta frase é desafiadora a 

nível sintático na forma em que foi escrita na língua alemã: existem quatro partículas que 

introduzem frase relativas, o verbo ließe que introduz uma oração condicional, cuja 

consequência surge apenas passadas cinco orações na forma do advérbio so, o pronome 

relativo der que é o sujeito de uma frase imediatamente intercalada por outra relativa 

restritiva, introduzida pelo pronome indefinido welche, a que se segue o complexo verbal 

em posição final – Endstellung – e, finalmente, a última conjunção ob que introduz a 

oração final. A esta sintaxe complexa acresce o facto de esta ser uma frase no modo 

condicional Konjunktiv II. Como seria de esperar, esta frase respeita as normas 

gramaticais a nível sintático da língua alemã que obrigam à colocação em posição final 

dos verbos de frases relativas, mas jamais poderia ser decalcada sem que se procedesse a 

uma mudança sintática para a fazer corresponder à norma do português, bem como a uma 

eventual simplificação a nível da relação entre orações principais e subordinadas. Assim, 

procedeu-se a uma mudança do complexo verbal que respeitasse a ordem SVO natural 

também nas frases relativas do português e ao acrescento da conjunção copulativa e que 

torna mais natural a relação entre a segunda e terceira orações subordinadas. 

 Do mesmo texto retira-se o último exemplo: Und wie einem überwiegend 

lyrischen Dichter, sich zu größerer Kraft des Gestaltens zu erheben, nichts Besseres 

anzuraten ist, als dramatische Meister zu studiren und Selbstversuche zu machen, so ließ 

sich vermuthen, daß ihn die Oper, in welcher er Begebenheiten folgen, Handlung und 

Charaktere durchführen mußte, aus seiner schwärmerischen Eintönigkeit herausreißen 

würde. traduzida por: E da mesma forma que para um poeta essencialmente lírico 

conseguir ascender a uma maior força criativa não há melhor conselho do que estudar 

os mestres da arte dramática e fazer tentativas por iniciativa própria, então também se 



poderia prever que a ópera, na qual ele teve que seguir acontecimentos, introduzir ações 

e personagens, o arrancaria da sua monotonia sonhadora. A frase que se nos apresenta 

é complexa sobretudo pelo número de ideias que são apresentadas, pela relação entre elas 

e pela disposição dessas mesmas ideias e relações ao longo da frase. Se descermos ao 

fundo da sua estrutura, encontramos uma relação de condição e consequência expressas 

pelos advérbios wie e so; entre as orações introduzidas por esses advérbios existe todo 

um conjunto de orações relativas que vão restringindo a frase semanticamente e que a 

tornam mais complexa. Assim, o desafio aqui consistiu em tornar esses dois longos 

períodos inteligíveis a nível sintático e semântico para o leitor português, eliminando 

quebras sintáticas, assinaladas pelas vírgulas, bem como os elementos que as exigem. A 

frase portuguesa apresenta então dois períodos sintaticamente mais distintos, separados 

por uma vírgula, que correspondem precisamente a essa relação fundamental entre as 

frases. 

 

 3.3.2 Questões contextualização 

  Um dos principais desafios que se impôs desde logo na presente tradução foi a 

questão do tratamento a dar aos vários tipos de referências que vão surgindo nos textos 

de Schumann de modo a torná-los compreensíveis ao leitor da atualidade, respeitando o 

registo de leitura original. Nos textos de Schumann abundam referências de teor musical, 

literário, geográfico, político e histórico que nos remetem diretamente para tempos e 

espaços do século XIX, muitos deles entretanto remetidos ao subconsciente social. Essas 

referências possuem diferentes níveis de importância para a compreensão dos textos, 

sendo que algumas delas se revelam fundamentais, outras não tanto, embora acrescentem 

sempre valor contextual. Passagens como “Quando em 1830 se elevou a grande voz do 

povo do ocidente” remetem para um acontecimento social e político específico que seria 

certamente conhecido do leitor da época, mas que entretanto perdeu a relevância na nossa 

atualidade e caiu no esquecimento histórico. Em todo o caso, será importante para 

entendermos melhor o cenário histórico deste texto. Além das referências históricas, 

existem outras cuja compreensão é igualmente importante ou fundamental para a leitura 

dos textos. Nestas incluem-se, por exemplo, saber o que é um cantor neste contexto, ou 

uma mazurca, quem foi Jean Paul, Breitkopf & Härtel, Leporello, Pfeiffer, Türk, Werther, 

Fétis, o Duque de Modena, Louis Phillippe ou o grande monarca do Norte, mas também 

saber quem são os Filisteus, a que se refere o período de luto em 1830 na Polónia, o que 



foi o Der Komet, os Tristes de Ovídio ou o que é um patíbulo. Todas estas referências 

exigiram pesquisa por parte do tradutor, tarefa que não sendo um ato de tradução no seu 

sentido mais restrito, nele se inclui já que a compreensão plena do texto de partida é uma 

das premissas da boa tradução, daquela que respeita o texto de partida aos seus vários 

níveis denotativos e conotativos. Em favor do ritmo de leitura, evitou-se a justificação de 

referências consideradas mais comuns ou familiares, tais como mazurca ou opus porque 

se parte do princípio que o leitor as conhece ou, não as conhecendo, facilmente acederá a 

informação sobre as mesmas.  

 A justificação destas referências pode ser apresentada de vários modos, sendo que 

a escolha deverá sempre obedecer à finalidade do texto traduzido e ao leitor final. Neste 

caso, o texto traduzido tem como principal finalidade apresentar uma tradução dos textos 

de Schumann, realçando simultaneamente as suas qualidades literárias e informação 

técnica. Poder-se-ia também partir do princípio de que o leitor final será o indivíduo com 

interesse em música clássica, caso a tradução fosse para efeitos de edição. Com base 

nestes pressupostos, e para não prejudicar o ritmo de leitura dos textos, entendeu-se 

incluir notas de rodapé na página onde surgem essas referências e assim oferecer ao leitor 

a possibilidade de consulta rápida, quando a referência for desconhecida ou houver da sua 

parte interesse em saber mais, ou simplesmente de a ignorar, se preferir não ser 

incomodado na sua leitura. As notas de rodapé são assim indicadas como NT, ou notas 

de tradutor, partilhando o mesmo espaço com as NA, as notas de autor, ou seja, aquelas 

que o próprio Schumann incluiu na sua antologia de 1854. 

 No que toca à classificação das referências propriamente ditas, estas podem ser 

então musicais, literárias, geográficas, políticas ou históricas, sendo que, de acordo com 

a sua tipologia, mereceram tratamento diferenciado por parte do tradutor. De seguida 

passamos à explicação dos diferentes tipos de tratamento dado às referências. 

 

  a) Referências sobre música: tendo em conta que existiu em todos os 

textos que serviram de base a este projeto uma clara intenção de falar sobre música, parte-

se do princípio que, se fossem editados, o leitor final dessa edição seria igualmente 

alguém com interesse em música, possuidor talvez de uma base de conhecimentos mais 

alargada relativamente àquilo que é do conhecimento comum, sendo que por isso não se 

necessitaria de ler uma nota de rodapé sobre, por exemplo, o que é uma sonata, uma fuga, 

um noturno ou uma sinfonia, ou mesmo sobre o que é o modo menor ou maior, um bemol 

ou sustenido. Embora este tipo de terminologia possa ser estranho a um vasto universo 



de leitores, no mundo da música clássica é relativamente comum e também é 

relativamente simples encontrar informações sobre o mesmo; além disso, embora muitos 

possam não dominar esta terminologia, poderão eventualmente possuir noções básicas 

que lhes permitem prosseguir a leitura sem grandes desvios a nível da compreensão. 

Assim, relativamente à terminologia considerada mais comum, entendeu-se não ser 

necessário justificá-la em favor da legibilidade dos textos.  

 Posto isto, a questão que se impõe de seguida consiste em determinar o que se 

pode considerar referência do conhecimento geral ou comum e aquilo que não o sendo, 

deve ser justificado, por exemplo, através de uma nota de rodapé. A resposta a essa 

questão não é simples, nem sequer objetiva e terá necessariamente que se reger por esse 

conceito abstrato que é o bom senso, mas que pode marcar a diferença entre um texto 

maçudo e um texto estimulante. Assim, para a presente tradução, o bom senso que 

distingue informação que requer explicitação daquela que a dispensa baseou-se no 

conhecimento que o tradutor foi adquirindo na sua qualidade de apreciador de música 

clássica e, simultaneamente, da sua perceção sobre aquele que será o conhecimento dos 

leitores, sejam estes apreciadores de música clássica ou não. Com base nisto, por 

exemplo, pressupôs-se que o leitor português culto – que será aquele a quem estes textos 

suscitarão interesse – saberá, por exemplo, quem foi Chopin e o que é um noturno, quem 

foi Beethoven e que ele compôs a nona sinfonia, quem foi Bach ou Mozart, o que é um 

fagote, um lá ou um sustenido; são desta ordem as referências músicais que se 

consideraram de conhecimento adquirido e relativamente às quais se julgou não valer a  

pena incomodar o leitor com informação muito provavelmente redundante.  

 Depois destas, surgem referências de outra ordem cujo significado, embora possa 

não pertencer ao domínio do conhecimento mais comum, é compreensível através do 

contexto em que estão inseridas ou é facilmente pesquisável em obras ou meios de 

referência; para esta categoria parte-se do princípio que o leitor, se não possuir esse 

conhecimento, perceberá facilmente, através do contexto o que se discute quando 

surgirem referências como Clara Schumann, acorde perfeito, semibreve, andamento ou 

contraponto, ou as indicações de partitura em italiano tais como presto, piano, forte ou 

fortissimo. Este tipo de referências também não mereceu tratamento especial em favor da 

fluidez de leitura do texto.  

 Finalmente, surge outro tipo de referências que não se enquadrando em nenhuma 

das categorias anteriores, são justificadas através de notas de rodapé. Para determinar 

quais foram as referências que se enquadram nesta categoria, considerou-se sobretudo 



que essas referências desempenham um papel fundamental para a compreensão do texto 

e, com base no próprio conhecimento musical do tradutor, pressupôs-se que não são do 

conhecimento comum devido ao seu grau de especificidade, independentemente de as 

informações sobre elas serem ou não facilmente acessíveis em enciclopédias ou 

dicionários. Referências desta natureza são, a título de exemplo, saber quem foi Keßler, 

Thalberg, Meyer ou Hummel, o que é um cantor, o que é La ci darem la mano ou quem 

compôs Sonho de uma noite de verão. As referências desta ordem mereceram todas uma 

nota de rodapé que fornece uma breve explicação da referência, indicando, se for caso 

disso, os dados biográficos dos compositores. 

 

  b) Referências literárias: As referências de natureza literária receberam 

um tratamento ligeiramente diferente relativamente às referências musicais, sobretudo 

porque se considerou que, quase todas elas, desempenham um papel importante ou 

fundamental para compreensão do texto onde estão inseridas e também porque se 

considerou que não fazem parte do conhecimento geral, com poucas exceções. Neste caso 

surge em primeiro lugar uma das referências recorrentemente citadas por Schumann e 

uma das suas fontes de inspiração: Jean Paul. Ao contrário de Schumann, cuja fama 

enquanto compositor e escritor se manteve até ao nosso século, Jean Paul, outrora um 

reconhecido escritor romântico, mergulhou nas profundezas do esquecimento, mesmo na 

Alemanha de onde era originário. Talvez ainda seja estudado ou referido em meios 

académicos, nos cursos de literatura alemã, mas as suas obras não sobreviveram ao 

desgaste do tempo. No entanto, Schumann refere-o constantemente e por isso considerou-

se fundamental fornecer informação biográfica sobre ele e referi-lo também no capítulo 

sobre as escritas de Schumann. Mas além desta, são várias e complexas as referências 

literárias. Nessas incluem-se, por exemplo, os Tristes de Ovídio, Pfeiffer, Giannozzo, 

Minerva, Haslinger, Schindler, Türk, Ernst Wagner ou mesmo Werther, que apesar de ser 

do conhecimento geral de que se trata de uma obra de Goethe, é necessário saber mais 

sobre a personagem para compreender a ironia nas palavras de Florestan. Precisamente 

Goethe terá sido provavelmente a única referência literária que não mereceu justificação 

porque se parte do princípio que a sua obra precede o seu nome. 

 

  c) Outras: depois das referências musicais e literárias, surge ainda um 

conjunto de referências de outro teor que mereceu novamente uma justificação através de 

breves notas de rodapé. A razão dessa justificação reside no facto de se tratar quase 



exclusivamente de referências geográficas, políticas ou históricas que nos remetem 

imediatamente para um tempo ou espaço já ido, mas que no contexto dos textos se revela 

fundamental quer seja para o enquadramento da situação, quer seja para o reforço da 

intenção literária em causa. 

 

3.3.3 Questões lexicais ou terminológicas 

 Até agora falou-se das questões de estilo e de contextualização que mereceram 

cuidado especial durante a tradução. Agora, falar-se-á das questões linguísticas 

específicas que estes textos levantaram, cuja inclusão em diferentes categorias se revelou 

difícil, embora possam ser listadas sob os seguintes títulos:  

 

  a) Questões relativas à tradução da língua alemã em geral e do alemão 

do século XIX em particular. 

 A tradução de textos em que a língua de partida é o alemão apresenta um conjunto 

de especificidades que merecem um cuidado especial por parte do tradutor deste par de 

línguas, cuidado esse que terá que ser redobrado no caso do alemão do século XIX porque 

se lhe juntam não só vocábulos, como um alfabeto e ortografia diferentes. Relativamente 

às principais dificuldades sentidas durante o presente projeto de tradução oriundas do 

facto de se ter como língua de partida o alemão, estas podem ser agrupadas sob os 

seguintes tópicos:  

 

 Obrigatoriedade de nomeação do sujeito da frase no alemão e a opcionalidade 

em português. Esta é talvez uma das características linguísticas do alemão com 

maior potencial de interferência na tradução para o português, já que durante o 

processo de tradução surge a tendência para incluir os pronomes também nas 

frases portuguesas, sendo que a sua deteção e correção só acontecem geralmente 

numa fase posterior de revisão. Dado que em português o sujeito fica implícito 

através da flexão verbal, é geralmente omisso sendo este um fenómeno comum 

nas línguas românicas, como o italiano, mas também em línguas de outras 

famílias, como por exemplo o russo. Assim, a tradução que tem por língua fonte 

o alemão e língua alvo português deverá ter sempre esse cuidado. Exemplos dessa 

característica são os seguintes, sendo o primeiro retirado do texto Novos Rumos e 

o segundo de Literatura de dança: (...) trotz angestrengter produktiver Tätigkeit, 

fühlte ich mich angeregt; (...) traduzido para português sem o pronome pessoal 



eu, já que essa inclusão tornaria a frase pouco natural em português por não existir 

qualquer intenção enfática sobre autor da ação: (...) apesar da intensa atividade 

produtiva, sentia um enorme entusiasmo (...); o mesmo acontece com a seguinte 

frase e com os pronomes ich e ihr: Ich will mich ganz untertauchen in den Tönen 

und nur zuweilen mit dem Kopf vorgucken, damit ihr nicht meint, ich wär’ 

ertrunken an Wehmuth (...) traduzido por: Quero afundar-me por completo nos 

sons e levantar a cabeça para espreitar só de quando em vez, para que não 

penseis que me deixei afogar na melancolia. É interessante notar que a frase 

portuguesa vive melhor sem os pronomes e que a omissão a torna mais natural. 

 

 Ortografia e léxico alemães do século dezanove. Apesar de não ser 

substancialmente diferente da atual, mesmo depois das várias reformas 

ortográficas a que foi submetida, a ortografia obrigou a várias paragens no 

progresso da tradução dos textos de Schumann. Existem palavras grafadas de 

acordo com a ortografia alemã da época cujas grafias correspondentes atuais são 

inferidas sem demais problemas; são disso exemplo as seguintes palavras: thun, 

Wehmuth, Thätigkeit, Concert, Recensent ou Accord atualmente grafadas da 

seguinte forma: tun, Wehmut, Tätigkeit, Konzert, Rezensent ou Akkord. Outras 

palavras que apresentam uma grafia menos óbvia obrigaram breves pesquisas e 

verificação; são disso exemplo as seguintes: gleichgiltig, Maaß ou zumn 

atualmente grafadas como gleichgültig, Maß ou zum. De uma forma geral, a grafia 

não representou maior dificuldade na tradução dos textos. Outras palavras ou 

expressões entretanto caídas em desuso levantaram maiores dificuldades até se 

conseguir chegar à sua correta identificação, como por exemplo a expressão 

däucht mir, do verbo dünken, também grafado como dünkt.  

 

 Alfabeto gótico alemão do séc. XIX. A leitura dos textos originais em gótico 

revelou-se, ao início, uma tarefa difícil devido ao desconhecimento desse alfabeto 

em que foi escrita a versão original de 1854. Tal como qualquer outro alfabeto 

aprendido pela primeira vez, também este apresenta as suas dificuldades, 

sobretudo na distinção entre certos carateres que apresentam diferenças mínimas, 

dos quais os seguintes serão o melhor exemplo: 

 

 



 

 

 

Tal como acontece na aprendizagem de qualquer outro alfabeto, a facilidade de 

leitura surge com a prática e, neste caso, foi também passado algum tempo que foi 

gradualmente ficando mais fácil o reconhecimento dos carateres góticos ao ponto 

de já não ser necessário a consulta recorrente ao guia que se junta em anexo. 

 Relativamente à transliteração do texto, respeitou-se a grafia original do 

alfabeto gótico e os textos foram transliterados de acordo com a grafia original, 

sem qualquer tipo de atualização ortográfica, como no exemplo seguinte:                                                         

     transliterado para studiren, atualmente studieren.  

 

 Sintaxe da língua alemã: Por ser uma língua germânica com regras sintáticas 

muito diferentes das que se aplicam ao português, o alemão apresenta alguns 

desafios de tradução específicos que exigem um cuidado especial da parte do 

tradutor. Uma dessas características reside no facto de existirem desinências 

categorizadas em quatro casos gramaticais para artigos, pronomes, substantivos e 

adjetivos que tornam mais fácil o reconhecimento gramatical dos elementos 

dentro da frase e também mais fácil a sua mobilidade dentro dela, sem que haja 

grande alteração a nível enfático. Também, relativamente ao português, é maior o 

grau de aceitabilidade do uso de conjunções que introduzem orações subordinadas 

numa mesma frase, algo que a nível da tradução levanta imediatamente 

dificuldades na tradução. Além disso, existem em alemão construções gramaticais 

tais como os particípios do presente e do passado que são geralmente traduzidas 

também por frases relativas no português. Finalmente, as relações que são 

introduzidas pelos artigos ou pronomes, fletidos nos diferentes casos verbais, 

podem introduzir orações subordinadas, cujas relações sintáticas, especialmente 

em frases mais complexas, se torna de difícil de determinar, obrigando muitas 

vezes à releitura e análise por parte do tradutor. Um exemplo de uma frase com 

estas características é a seguinte retirada do texto Primeiro concerto para piano 

com acompanhamento de orquestra: Das Genie schafft Reiche, dessen kleinere 

Staaten wiederum von höherer Hand unter die Talente vertheilt werden, damit 

diese, was dem ersteren in seiner tausendfach angesprochenen und auströmenden 

Thätigkeit ohnmöglich, im einzelnen organisieren, zur Vollendung bringe, 



traduzida em português por: O génio cria reinos cujas regiões são depois 

distribuídas por uma mão suprema entre os talentos para que estes se ocupem 

dos pormenores e as completem, algo que ao primeiro, na sua atividade mil vezes 

mais solicitada e intensa, seria impossível fazer. Nesta frase em alemão, temos 

três partículas que introduzem orações subordinadas: o pronome fletido no 

genitivo plural deren (ver à frente), a conjunção damit e o pronome relativo was 

que introduz uma frase relativa sem verbo. Além disso, temos dois particípios 

verbais, um no passado angesprochenen e outro no presente ausströmenden. A 

estrutura complexa desta frase pôde no entanto ser transposta para o português 

sem risco de aumentar a sua dificuldade de leitura, tendo havido, no entanto, 

necessidade de se acrescentar o complexo verbal seria impossível fazer que está 

implícito no advérbio alemão ohnmöglich e assim proceder a uma ligeira 

naturalização sintática da mesma. A falta de concordância em número do pronome 

relativo dessen, que deveria concordar com Reiche que está no plural, foi ignorada 

para efeitos de tradução, subentendendo-se que seria deren a palavra que deveria 

constar no texto original. Procedeu-se também a outra estratégia de naturalização, 

desta vez, a nível lexical, relativamente à palavra Staaten, porque, apesar de ser 

óbvio para um habitante do espaço germanófono que um reino, na sua aceção 

política, pode englobar vários estados autónomos dentro de si, entendidos também 

politicamente, tal não é óbvio para o português dado que, historicamente, as 

fronteiras do estado português corresponderam sempre às fronteiras do reino de 

Portugal e nunca dentro deste houve lugar à existência de estados autónomos. 

Assim, recorreu-se a uma adaptação para regiões, termo que de alguma forma 

transmite a ideia de espaço delimitado que pode ou não possuir algum tipo de 

autonomia política e que corresponde à intenção semântica de Staaten. 

 Morfologia do léxico da língua alemã: no que diz respeito à formação de 

palavras, a língua alemã recorre sobretudo à aglutinação, ou seja, ao processo de 

formação de palavras por composição, em que duas ou mais se fundem numa só. 

São disso exemplo os seguintes termos: Anfangstacte, Trompetenruf, ou 

Kunstjünger que em português obrigam à individualização das palavras que as 

compõem, nomeadamente: compassos iniciais, som do trompete ou amante das 

artes. As palavras compostas em alemão podem obrigar também a estratégias 

perifrásticas, como acontece, por exemplo na seguinte: Magisterwahnsinn por 

delírio de um académico. Esta característica da morfologia alemã exige o cuidado 



da parte do tradutor porque pode obrigar à criação de novas relações sintáticas 

dentro de uma frase e, com isso, ao aumento da dificuldade da sua compreensão. 

 

  b) Questões lexicais e terminológicas: Schumann serve-se dos termos 

técnicos da área da música para realizar a sua análise das obras visadas nos seus 

artigos. A inclusão de terminologia específica em textos que de outro modo seriam 

puramente literários ou ensaísticos obriga à consulta de fontes especializadas nesta 

área para que os consiga traduzir competentemente. Trata-se aqui sobretudo de 

terminologia técnica na área da música, mas também outro tipo de terminologia, nem 

sempre em alemão, como as indicações em italiano e francês das partituras referidas 

por Schumann. Neste último caso, a questão passou por definir qual o tratamento a 

dar a essa terminologia. 

o Terminologia musical utilizada por Schumann nos seus textos. As questões 

que se impuseram a este nível durante a tradução foram várias: existem questões 

de tradução relacionadas com o nome de instrumentos antigos que são hoje peças 

de museu, como por exemplo Janitscharenzug, um apetrecho que podia ser 

acrescentado ao pianoforte, de gosto oitocentista, e que simulava o som de um 

tambor, som esse de grande utilidade para marchas. Ou o problema que levanta, 

por exemplo, a tradução de Klavier no contexto da música antiga, antes da 

invenção do pianoforte por B. Cristofori em meados do século dezoito e tendo 

em conta a existência de vários tipos de instrumentos de tecla, sendo 

precisamente esse o termo escolhido pela sua abrangência semântica. Pela 

dificuldade que representa a compreensão dos termos desta natureza, pela 

especificidade histórica e técnica que representam, entendeu-se que o tradutor 

deveria intervir facilitando ao leitor a informação que ele próprio recolheu através 

de uma nota de rodapé inserida na página em que surge o termo, para assim 

reduzir ao mínimo o prejuízo que essa provoca no ritmo de leitura. 

 Outro tipo de terminologia, desta feita, relativa à escala musical alemã, 

levantou igualmente dificuldades de tradução e obrigou a um trabalho e cuidado 

redobrados durante o processo de tradução, já que a correta conversão das notas 

na escala alemã exigiu a consulta a obras de referência, nomeadamente a 

dicionários especializados em música. Foi necessário proceder a uma distinção 

rigorosa de termos como, por exemplo, As, A dur ou A moll, traduzidos para Lá 

bemol, lá menor e Lá Maior, e manter sempre presente essa distinção ao longo de 



toda a tradução, sobretudo pelo potencial de interferência e até de erro que 

representa a proximidade fonética entre moll e bemol que a distração ou o cansaço 

certamente aumentariam. Assim, à medida que foram surgindo termos técnicos da 

área musical, estes foram sendo compilados num glossário que, terminada a 

tradução, foi completado e se apresenta em anexo ao presente trabalho de 

tradução. Deste glossário constam os termos técnicos da área da música que 

surgiram nos textos traduzidos de Schumann e outros que foram acrescentados de 

forma a servir de informação complementar ao leitor interessado. Apesar de o 

presente trabalho ter por base o pressuposto de que o leitor final possui algum 

conhecimento sobre música, considerou-se que o tema da conversão da escala 

musical alemã para a portuguesa não se inclui naquele que será o conhecimento 

geral desse leitor por se tratar de uma área específica, mas também pelo facto da 

prevalência da notação anglo-saxónica que, apesar de partilhar alguma da 

terminologia, difere da alemã e por si só não permite a sua compreensão. 

o Outro tipo de terminologia: Ao longo da tradução foi surgindo outro tipo de 

terminologia relacionada com a música que porém que exigia outro tipo de 

tratamento a nível da tradução: incluem-se aqui termos como os nomes de obras 

e compositores referidos nos textos, mas também as indicações em italiano e 

francês das partituras referidas por Schumann ao longo dos seus textos. Os 

diferentes tipos de terminologia exigiram diferentes tipos de tratamento que se 

explicitam de seguida. 

  No que se refere à tradução dos nomes de obras artísticas, musicais ou 

outras, foi feita uma pesquisa prévia relativamente à existência ou não de 

traduções anteriores desses nomes que de alguma forma os pudessem ter 

estabelecido a nível do conhecimento geral ou consagrado. Na ausência 

de uma tradução dessa natureza ou quando essa tradução suscitou dúvidas 

quanto aos critérios que a sustentam, manteve-se inalterado o nome 

original. Enquadra-se aqui, por exemplo, o nome das aberturas que 

Beethoven escreveu para a sua única ópera, Fidelio, e cuja denominação 

é bastante incoerente dependendo das fontes consultadas, variando entre 

Aberturas de Leonora, Aberturas de Leonore ou Aberturas Leonore. Com 

libreto de autores alemães, esta ópera teve como inspiração uma peça 

francesa, a ação passa-se em Espanha no final do século XVIII e foi 

estreada em Viena em 1805. Os nomes das personagens, supostamente 



espanhóis, raramente são traduzidos em português, com exceção do nome 

da própria ópera que surge muitas vezes grafada em português (com 

acento agudo) Fidélio, nomeadamente em obras de referência, como o 

Dicionário Prático Ilustrado Lello; a personagem que dá nome às 

aberturas é, no folheto original da ópera, grafado como Leonore, mas 

existem algumas edições discográficas brasileiras que naturalizam o 

nome para Leonora, sendo que os nomes das restantes personagens se 

mantêm inalterados com a grafia original. Em Portugal, uma das 

apresentações da ópera de Beethoven teve lugar em 2008 no Centro 

Cultural de Belém em Lisboa, sendo que no folheto dessa apresentação se 

manteve as grafias originais. Na qualidade de composição independente 

da ópera Fidelio, seria justificável grafar o nome destas aberturas de 

forma diferente do da personagem? Certamente que, fora do contexto da 

ópera, a grafia do nome Leonore é estranha ao leitor português, já que o 

antropónimo Leonor existe na nossa língua e, embora inexistente em 

português europeu, Leonora seria foneticamente mais natural ao ouvinte 

ou leitor português do que Leonore. No entanto, para efeitos desta 

tradução, considerou-se que por uma questão de consistência 

relativamente aos nomes das restantes personagens da ópera Fidelio, que 

é essencialmente a base destas aberturas, o nome deveria manter a sua 

grafia original. Deste modo, e combatendo uma propensão para a 

naturalização do nome da personagem, decidiu-se denominar as aberturas 

de Aberturas Leonore.  

 No que respeita aos compositores, foram poucos os problemas já que 

praticamente todos eles são hoje em dia reconhecidos na grafia original 

dos seus nomes, como é o caso de Beethoven, nome ao qual seria 

impensável retirar o h de modo a respeitar a ortografia do alemão atual. 

No entanto, existe um nome de um compositor, também conhecido hoje 

em dia, que levantou algumas dúvidas: trata-se de Frédéric ou Fryderyk 

Chopin. De ascendência francesa, o seu pai era francês, Chopin recebeu 

um nome polaco, Fryderyk Franciszek Chopin, mas, depois da sua saída 

forçada da Polónia e de se ter estabelecido em Paris em 1830, Chopin 

mudou o seu nome para francês, Frédéric François Chopin, sendo esse o 

nome que utilizou como assinatura nas suas partituras. Assim, nesta 



tradução, teve-se também em conta o nome em francês para efeitos de 

referência deste compositor. 

 


