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A tradução da letra de canção é um tema ainda relativamente pouco estudado, 

embora exista uma produção acadêmica crescente no Brasil sobre a canção popular. O 

objetivo do presente trabalho é apontar algumas questões e propor abordagens para o 

estudo do tema. 

Há pelo menos três maneiras diferentes de compreender a afirmativa “B é a 

tradução da (letra da) canção A”; 

(1) B é um texto em prosa ou verso que tenta recriar o significado dos versos da 

letra de A, mas que não pode ser cantado na melodia de A; 

(2) B é uma letra de música que pode ser cantada na melodia de A, mas que não 

tem necessariamente o mesmo significado de A; 

(3) B é uma letra de música que pode ser cantada na melodia de A, e que tenta 

recriar o significado de A. 

Todas as três acepções da expressão “tradução de (letra de) canção” — por vezes 

a palavra “tradução” é substituída por “versão” — são usadas atualmente, mas antes de 

abordar o tema é preciso demarcar bem a diferença entre elas, porque meu tema é apenas 

a acepção (3). O que me interessa aqui é examinar a possibilidade de se traduzir uma letra 

de canção de tal modo que não apenas se faça a recriação do significado da letra no 

original, até onde tal coisa é possível em tradução literária, mas também que a tradução 

seja uma letra de música, com todas as características do gênero, que possa ser cantada 

na melodia original, ou afastando-se dela apenas num grau que não nos impeça de 

considerar que a melodia permanece a mesma. Em outras palavras, a tradução de letra de 

canção tal como a entendo é uma modalidade de tradução poética em que se tenta recriar 

a tessitura semântica do original e as características formais, sendo uma delas crucial: a 

cantabilidade, ou seja, a possibilidade de que a letra traduzida seja cantada na melodia 

original, ou numa melodia que não se afaste da original a tal ponto que os ouvintes a 

considerem uma melodia diferente. 

A condição de cantabilidade pode ser encarada como uma exigência formal 

adicional às que já são feitas a qualquer tradução poética. Em trabalhos anteriores (p. ex., 

BRITTO 2006: 55), defendo a posição segundo a qual podemos dizer que, em poesia, B 

é uma tradução de A se: 
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(4) A é um objeto verbal no idioma α dotado de determinadas características 

prosódicas, retóricas, semânticas, etc., que fazem com que o consenso dos 

leitores falantes de α o considere um poema;  

(5)  B é um objeto verbal no idioma β dotado de determinadas características 

prosódicas, retóricas, semânticas, etc., que fazem com que o consenso dos 

leitores falantes de β o considere um poema; e 

(6)  leitores que conhecem as características definidoras de um poema tanto em α 

quanto em β consideram que há entre A e B uma certa relação de analogia — 

ou seja, que há uma correspondência mais ou menos próxima entre ao menos 

algumas características importantes de A e de B — tal que, se uma pessoa que 

conheça o idioma β mas desconheça o idioma α ler B, pode-se dizer que ela 

leu A. 

Podemos utilizar (4)-(6) como uma definição de tradução de (letra de) canção, 

desde que feitos os ajustes necessários, um deles crucial. Para que possamos considerar 

que o ouvinte da canção B ouviu a canção A em outro idioma, é necessário que a melodia 

não tenha sofrido alterações em tal grau que ela deixe de ser considerada a mesma de 

antes; além disso, é preciso não apenas que a letra de B corresponda à de A no plano 

semântico mas também, crucialmente, que ela possa ser cantada na melodia de A — a 

condição de cantabilidade. Assim, nossa tarefa inicial é definir ao menos algumas das 

características dessa condição adicional. 

Quando traduzimos um poema de forma fixa, com versos de metro regular, nosso 

objetivo é chegar a uma tradução que também se enquadre numa forma fixa metricamente 

regular. No entanto, consideramos aceitável uma tradução na qual, ainda que os versos 

tenham o mesmo comprimento dos versos do original, o padrão de distribuição de acentos 

da tradução não seja exatamente o mesmo. Vejamos um exemplo: 

 

A thing of beauty is a joy for ever: 
Its loveliness increases; it will never 

Pass into nothingness; but still will keep 

A bower quiet for us, and a sleep 

 
JOHN KEATS 

O que é belo há de ser eternamente 
Uma alegria, e há de seguir presente. 

Não morre; onde quer que a vida breve 

Nos leve, há de nos dar um sono leve, 

 
tradução de Augusto de Campos 
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Na sua tradução desse fragmento de Endymion (BYRON e KEATS 2011: 168-

169), Augusto de Campos reconstrói boa parte do sentido do original, com algumas 

perdas não cruciais (p. ex., a ideia expressa por increases), recria os pentâmetros jâmbicos 

do original como decassílabos — mantendo, pois, a contagem de sílabas — e reproduz o 

esquema de rima, que é aabbcc... A meu ver, a maioria das pessoas que conhecem poesia 

nos dois idiomas envolvidos concordaria que o texto produzido por Augusto de Campos 

é uma boa tradução do fragmento de Keats. Porém examinemos a pauta acentual dos dois 

primeiros versos, apenas: 

 

 -     /    | -      /  | - - | -   /  |  -    / | - 
A thing of beauty is a joy for ever: 

-      /   | -  -  | -      /  | -   -  |   -     / | - 

Its loveliness increases; it will never 

 -         -    /    -     -   /    - -   -     /  - 
O que é belo há de ser eternamente 

 -     -    -   /     -       -   -     /     -  /   - 

Uma alegria, e há de seguir presente. 

 

Claramente, a colocação dos acentos no texto de Augusto não corresponde ao que 

observamos no original de Keats: nos dois versos em inglês temos acentos nas sílabas 2-

4-8-10 e 2-6-10, enquanto no português temos 3-6-10 e 4-8-10; na verdade, é apenas na 

posição 10 que há coincidência entre as duas pautas acentuais. Numa tradução poética, 

essa discrepância não é vista como um defeito da tradução; ambas as distribuições de 

acentos no texto em português — 3-6-10 e 4-8-10 — são aceitáveis em decassílabos, e 

não se espera que elas correspondam com exatidão à pauta acentual do poema inglês. 

Porém vejamos o que acontece no caso da letra de canção. Examinemos o início da 

primeira estrofe de uma canção de Leonard Cohen “Take this waltz” (COHEN 1988).1 

 

     / | -     - / | -     -          /  |   -    -    / | - 

Now in Vienna there’s ten pretty women 

      -      -      /  |  -       -          /    |  /         -      / 

There’s a shoulder where Death comes to cry 
      -      -    / |  -    -       /   |   /     -      /    |  - 

There’s a lobby with nine hundred windows 

      -      -     /  |    -       -      /    |   /    -   / 

There’s a tree where the doves go to die 

 

 

 

Eis a partitura do trecho: 

 

                                                        
1 Esta canção é baseada num poema em versos livres de Federico García Lorca, “Pequeño vals vienés”. 
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Tentemos representar em paralelo a pauta acentual da letra e a marcação rítmica 

da música, esquematizando apenas o primeiro verso. No quadro abaixo, as batidas da 

música são representadas na linha de cima, com sombreado mais pesado; o símbolo // 

representa o tempo forte no início do compasso, e / os dois tempos fracos do tempo de 

valsa; na linha do meio, com sombreado leve, indicam-se os acentos primários dos versos 

com o símbolo /, enquanto – designa as sílabas átonas; por fim, na linha de baixo temos 

o texto do verso. 

 

   //   /      /  | //  /     /      |  //     /    /  |  //  /  /  |  

   /     -     -    /   -     -         /     /    -     /   -   

Now  in  Vi-en-na there’s ten  pret-ty wo-men 

 

Imagine-se que o verso que se segue seja proposto como tradução do verso acima: 

 

    / -        /- -    /      -    /  -     /   - 

Há em Viena dez mulheres lindas 
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Muito embora o verso traduzido tenha o mesmo número total de sílabas do original — 

dez — qualquer tentativa de cantá-lo usando a música original esbarra no fato de que o 

posicionamento das sílabas acentuadas não coincide com as batidas da canção: 

 

    //    /      / | //  /   /  |  //    /  /  |  //     /   /  |  

     /   -       -  /  -    /      -    /  -     /     - 

   Há em Vi-ena dez mu-lheres lin-das 

 

Na letra original, o primeiro verso tem acentos nas sílabas de número 1-4-7-8-10. Dessas 

sílabas, as de número 1-4-7-10 coincidem com os tempos fortes do compasso ternário; a 

tônica “pret-” recai num tempo fraco, o que não é um problema. Mas a pauta acentual da 

tradução proposta é 1-4-6-8-10; nela não é mantido o intervalo ternário entre a quarta e a 

sétima sílabas, e a consequência é que a sétima sílaba, sobre a qual incide o tempo forte 

do terceiro compasso, é “mu-”, átona. E isso — uma átona cair num tempo forte — 

constitui um problema: ao ser cantada na melodia original, a palavra “mulheres” tem a 

pronúncia distorcida para “múlheres”, tornando-se proparoxítona.  

Podemos formular uma regra básica para a letra de música: os tempos fortes da 

canção devem incidir sobre sílabas acentuadas da letra. Outra maneira de dizer a mesma 

coisa, em termos negativos, é esta: nenhum tempo forte da canção deve incidir sobre uma 

sílaba átona da letra. Por “sílaba átona” aqui nos referimos a uma sílaba que, em 

condições normais de fala, não pode receber um acento primário nem secundário. Essa 

afirmativa, porém, pressupõe definições mais exatas de “acento primário” e “acento 

secundário”. 

Seja o nome próprio o polissílabo “Pindamonhangaba”. Como a grande maioria 

das palavras portuguesas, “Pindamonhangaba” é um paroxítono. Isto significa que o 

acento primário da palavra recai na penúltima sílaba, o que pode ser representado assim: 

 

                              / 

Pin-da-mo-nhan-ga-ba 
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Mas a representação acima é insuficiente. Na verdade, as outras sílabas da palavra 

“Pindamonhangaba” não têm todas o mesmo peso. Como é comum acontecer com 

polissílabos portugueses, uma acentuação menor que a primária, porém perceptível, tende 

a ocorrer a cada duas sílabas, contando para trás a partir da tônica; estas sílabas poderão 

receber acento, numa fala mais lenta — ou cantada — ao contrário das outras sílabas 

intercaladas a essas, que jamais receberão acento. Uma representação mais acurada da 

pauta acentual da palavra seria esta: 

 

  \      -    \       -      /    - 

Pin-da-mo-nhan-ga-ba 

 

A típica distribuição de acentos nas palavras portuguesas se faz alternando picos e vales; 

é perfeitamente possível imaginar uma situação em que cada uma das sílabas acima 

marcadas com o sinal de acento secundário (\) receba destaque na pronúncia, mas é apenas 

em situações muito forçadas que as sílabas assinaladas como átonas (-) poderiam receber 

acento (por exemplo, imagine-se alguém ao telefone, numa ligação ruim, dando ênfase à 

segunda sílaba para deixar claro que a consoantes que nela aparece é d e não t). 

Voltemos ao princípio fundamental da cantabilidade: os tempos fortes da música 

não devem incidir sobre sílabas átonas. Vejamos um exemplo, o início de “Conversa de 

botequim”, de Vadico e Noel Rosa (ROSA 2000): 

 

                    /                     |  ///                  /        //          /       

 

 

Na linha acima da partitura, o símbolo /// assinala o tempo forte, o primeiro do 

compasso quaternário; // representa o terceiro tempo, de intensidade intermediária; / 

indica os tempos fracos, o segundo e o quarto; e | é o separador de compassos.  
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Analisemos a primeira parte da canção, usando agora um esquema em que cada 

coluna equivale a um tempo de um compasso. A linha do alto, com sombreamento mais 

escuro, indica o tempo do compasso da coluna; a partir daí, cada par de linhas corresponde 

a um compasso: na linha sem sombreamento marcam-se os acentos primário (/), 

secundários (\) e atonias (-) dos versos, e na linha com sombreamento leve imediatamente 

abaixo dela vem o trecho da letra que corresponde ao compasso em questão. 

 

/// / // /  
    -       -      /   \      -    - 

     Seu gar çom fa ça o fa 

   /     -   -    -   /     -   

vor de me tra zer de   

    /     -   \     -    / - 

pre ssa U-ma bo-a 

   /   -     -     -    /  -   

mé-dia que não se-ja   

 \      -     /    -    /     \ 

re-quen   ta-da Um pão bem 

     /    -    -      -   /  - 

quen-te com man tei-ga  à 

   /    -     \     -    /   -   

be-ça Um guar-da na-po   

               -    /   -     /     -     /    - 

 E um co-po d’á-gua bem ge 

  /   -    /      -    /   -    -  - 

la-da Fe-che a por-ta da di 

   /  -      -       /  -   -   

rei-ta   com mui to cui   

  /   -            -     /  -     /    - 

da-do       Que  não es tou dis 

    /   - -   -    /   -   

pos-to a fi car ex  

    /  -     /     /    \     - 

pos-to ao  sol Vá  per-gun 

  /   -   \      -      /    -   

tar ao seu fre guês do  

  /   -          \     /  -  \    - 

la-do       Qual foi o re-sul 

  /   -           -   \   -   

ta-do        do fu-te   

   /       
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bol       

 

Como se pode observar, todos os tempos fortes e de intensidade intermediária 

coincidem com acentos — primários na maioria dos casos, mas as vezes secundários, 

como a primeira sílaba de requentada e a primeira de futebol. Na letra de “Conversa de 

botequim” há uma única passagem em que um tempo de intensidade intermediária incide 

sobre uma sílaba átona, justamente no trecho inicial analisado acima: 

 

/// / // / 

   /  -      -       /  -   -   

rei-ta   com mui to cui   

 

Sendo um caso único em toda a letra, e em se tratando do tempo intermediário e não do 

tempo forte do compasso, a defasagem pode passar praticamente despercebida. O 

problema é bem mais sério quando o fenômeno se dá num refrão que é repetido várias 

vezes, como vemos na canção “É preciso saber viver” (CARLOS 1974), de Roberto e 

Erasmo Carlos: 

 

/// / // / 

 /     -   /   - 

É pre ci so 

  -           /   -   / 

sa ber vi ve- 

  /    

er    

 

Aqui a pronúncia de “saber”, por força da acentuação da melodia, é distorcida para 

“sáber”, porque a sílaba átona coincide com o tempo forte do compasso. O deslocamento 

do acento de “viver” é suavizado por dois fatores: a átona “vi-” cai no tempo intermediário 

e não no forte; e a sílaba tônica final, embora caia no tempo fraco, é prolongada até o 

tempo forte do compasso seguinte, o que permite recuperar a acentuação correta. Mas a 

pronúncia de “saber” é comprometida de modo irremediável. 
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Voltando à nossa questão inicial: numa tradução cantável da letra de “Take this 

waltz” de Leonard Cohen, a coincidência entre tempos fortes do compasso e sílabas 

acentuadas que verificamos no original deve ser reproduzida na tradução. Dito de outra 

forma, idealmente não deve ocorrer nenhuma situação como a observada em “É preciso 

saber viver”, em que um tempo forte recai sobre uma sílaba átona; e se tal ocorrer, é 

preferível que isso ocorra apenas o menor número de vezes possível, num trecho que não 

se repita (ou seja, jamais num refrão). 

Eis a íntegra da letra de “Take this waltz”, de Leonard Cohen: 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

R1 
 

 

 

A2 
 

 

 
 

 

 
R2 

 

 

 
B 

 

 
 

A3 

 

 
 

 

 
 

R3 

 
 

 

A4 

TAKE THIS WALTZ 

 

Now in Vienna there’s ten pretty women 
There’s a shoulder where Death comes to cry 

There’s a lobby with nine hundred windows 

There’s a tree where the doves go to die 

There’s a piece that was torn from the morning 
And it hangs in the Gallery of Frost 

 

Ay, Ay, Ay, Ay 
Take this waltz, take this waltz 

Take this waltz with the clamp on its jaws 

 

Oh I want you, I want you, I want you 
On a chair with a dead magazine 

In the cave at the tip of the lily 

In some hallways where love’s never been 
On a bed where the moon has been sweating 

In a cry filled with footsteps and sand 

 
Ay, Ay, Ay, Ay 

Take this waltz, take this waltz 

Take its broken waist in your hand 

 
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz 

With its very own breath of brandy and Death 

Dragging its tail in the sea 
 

There’s a concert hall in Vienna 

Where your mouth had a thousand reviews 

There’s a bar where the boys have stopped talking 
They’ve been sentenced to death by the blues 

Ah, but who is it climbs to your picture 

With a garland of freshly cut tears? 
 

Ay, Ay, Ay, Ay 

Take this waltz, take this waltz 
Take this waltz it’s been dying for years 

 

There’s an attic where children are playing 
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R4 

 

 

 
B 

 

 
 

A'5 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

R'5 

Where I’ve got to lie down with you soon 

In a dream of Hungarian lanterns 

In the mist of some sweet afternoon 
And I’ll see what you’ve chained to your sorrow 

All your sheep and your lilies of snow 

 
Ay, Ay, Ay, Ay 

Take this waltz, take this waltz 

With its “I’ll never forget you, you know!” 

 
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz 

With its very own breath of brandy and Death 

Dragging its tail in the sea 
 

And I’ll dance with you in Vienna 

I’ll be wearing a river’s disguise 
The hyacinth wild on my shoulder, 

My mouth on the dew of your thighs 

And I’ll bury my soul in a scrapbook, 

With the photographs there, and the moss 
And I’ll yield to the flood of your beauty 

My cheap violin and my cross 

And you’ll carry me down on your dancing 
To the pools that you lift on your wrist 

 

Oh my love, Oh my love 

Take this waltz, take this waltz 
It’s yours now. It’s all that there is. 

 

 

Estrutura estrófica:  

A1R1A2R2  B A3R3 A4R4 B A'5R'5 

Esquema rímico: 

• para cada AnRn, A = xaxaxb e R = MNb, onde M e N são versos não rimados que se 

repetem em cada seção; 

• em A'5R'5, A' = xaxaxbxbxc e R'5 = PNc, onde P e N são versos não rimados, sendo P 

um verso não ocorrido antes e N repetido das seções anteriores; 

• B = STU, onde T é um verso no interior do qual que rimam o segundo pé e o quarto, 

não havendo outras rimas na estrofe nem entre ela e as estrofes limítrofes.  

Em seguida, apresento minha proposta de tradução da letra de “Take this waltz”, 

reproduzindo a estrutura estrófica e o esquema rímico: 

 

 
 

A1 

 

 

ESTA VALSA É TUA 
 

Em Viena há dez lindas mulheres 

Há um ombro onde a Morte vem e chora 
Há um saguão com seiscentas janelas 
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R1 

 
 

 

A2 

 
 

 

 
 

 

R2 
 

 

 

B 
 

 

 
A3 

 

 

 
 

 

 
R3 

 

 
 

A4 

 

 
 

 

 
 

R4 

 
 

 

B 

 
 

 

A'5 
 

 

 

 
 

Uma árvore onde morre a aurora 

Há um pedaço arrancado do dia 

Num salão do Museu da Geada 
 

Ai, ai, ai, ai 

Esta valsa é tua, é tua 
Esta valsa de boca travada 

 

Eu te quero, eu te quero sentada 

Com um opúsculo morto na mão 
Numa gruta na ponta do lírio 

Onde o amor sempre foi ilusão 

Numa cama onde a lua suou 
Numa praia pisada e doída 

 

Ai, ai, ai, ai 
Esta valsa é tua, é tua 

Esta valsa de espinha partida 

 

A valsa, a valsa, a valsa, a valsa 
Com seu hálito fraco de morte e conhaque 

Arrastando a cauda no mar 

 
Num salão de concerto em Viena 

Tua boca causou sensação 

E num bar todos os homens estão mudos 

Condenados a morrer de paixão 
Ah, mas quem sobe até teu retrato 

Com um ramo de lágrimas quentes? 

 
Ai, ai, ai, ai 

Esta valsa é tua, é tua 

Esta valsa tão doce e doente 
 

Há um sótão onde brincam crianças 

Onde eu quero dormir nos teus braços 

E sonhar com lanternas da Hungria 
Numa tarde de névoa e mormaço 

E brincar com teus lírios de neve 

Teus carneiros atados na dor 
 

Ai, ai, ai, ai 

Esta valsa é tua, é tua 
Com seu “Nunca me esqueças, amor!” 

 

A valsa, a valsa, a valsa, a valsa 

Com seu hálito fraco de morte e conhaque 
Arrastando a cauda no mar 

 

E nós vamos dançar em Viena 
Eu vestido de rio, com um galho 

De jacinto no ombro, e a boca 

Nas tuas coxas cobertas de orvalho 

Vou então enterrar minha alma 
No teu álbum de musgo e retratos 
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R'5 

E render a teus olhos profundos 

Minha cruz, meu violino barato 

E nas poças que trazes nos punhos 
Me afogar nas tuas águas paradas 

 

Meu amor, meu amor 
Esta valsa é tua, é tua. 

Fora dela não existe mais nada. 

 

 Esquematizemos os dois primeiros versos da canção de Cohen: 

 

// / / 

/ -     - 

Now in  Vi 

/  - - 

          en na        there’s 

/ / - 

         ten          pret ty 

/ -  

        wo         men  

           -       - 

  There’s a 

/ - - 

      shoul          der       where 

/   / - 

       Death            comes           to 

/   

         cry   

 

Em todos os tempos fortes temos sílabas acentuadas; nos tempos fracos, temos ora sílabas 

acentuadas, ora átonas; numa das células, “There’s a”, ocorrem duas sílabas átonas, a 

segunda delas caindo entre o terceiro tempo (fraco) e o primeiro (forte) do compasso 

seguinte. Eis uma proposta de tradução para esses dois versos, com os acentos marcados:2 

 

 -      -  /   -       \     /    -      -    /   - 

Em Viena há dez lindas mulheres 

   -   -    /       -        -        /   -    /    -     /  - 

Há um ombro onde a Morte vem e chora 

 

                                                        
2 No primeiro verso abaixo, marco acento secundário em “dez” embora a palavra seja um numeral que em 

muitos contextos receberia acento primário. Sigo aqui a argumentação de Said Ali (1999: 31): num verso, 

quando dois acentos primários se justapõem sem pausa entre eles, o primeiro tende a se reduzir à condição 

de secundário.  
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Podemos representar original e letra numa única tabela, utilizando o método de 

esquematização apresentado antes, com graus de sombreamento diferentes para os dois 

idiomas: 

 

// / / 

/ -    - 

Now in Vi 

 - - 

  Em Vi 

/  - - 

          en na        there’s 

           / - \ 

e na há dez 

/ / - 

         ten          pret ty 

/ - - 

lin das mu 

/ -  

        wo         men  

/ -  

lhe res  

            -       - 

  There’s a 

  -  - 

  Há um 

/ - - 

      shoul          der       where 

/ - - 

om bro on de a 

/ / - 

       Death         comes          to 

/ - /    - 

Mor te vem e 

/   

         cry   

 / -  

cho ra  
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Como o esquema mostra, conseguiu-se evitar a incidência de tempo forte sobre 

sílaba átona. Há apenas uma ocorrência de duas sílabas correspondendo a uma do original 

— “vem e” em “a Morte vem e chora”, correspondendo à sílaba “to”. Observe-se também 

que não há nada correspondendo à primeira palavra da letra, “Now”, pois a tradução 

começa no segundo e não no primeiro tempo do primeiro compasso, tendo portanto uma 

sílaba a menos. Por outro lado, o segundo verso, “There’s a shoulder where Death comes 

to cry”, termina com uma rima masculina, enquanto a tradução, “Há um ombro onde a 

Morte vem e chora”, tem rima feminina, de modo que em português a letra avança até o 

segundo tempo do compasso, obrigando a prolongar a última nota musical da frase. Essas 

alterações na melodia são tão pequenas que, a meu ver, nenhum ouvinte discordaria de 

que a melodia, tal como é cantada em português, é a mesma da canção em inglês. 

Por questões de espaço, esquematizaremos e comentaremos apenas os dois versos 

seguintes da primeira estrofe da canção, a primeira ocorrência do estribilho (R1) e a 

estrofe B, que se repete, nos limitando posteriormente a comentar alguns pontos do 

restante da letra. 

 

// / / 

      -      -   
There’s a 

      -          -   
Há um sa 

/ - - 

lob by with 

/ - - 

guão com seis 

/ / - 

nine hun dred 

/ - - 

cen tas ja 

/ -  

win dows 
 

/ -  

ne las 
 

       -      -   
There’s a 

  -  -   
Uma 

/ - - 

tree where the 
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/ - - 

ár v’re on de 

/ / - 

doves go to 

/ - - 

mo rre  a au 

/   

die 
  

/ -  

ro ra 
 

 

Nos versos acima, no texto em inglês ocorrem duas sílabas acentuadas no segundo 

tempo do compasso (fraco), a sílaba tônica de “hundred” e o verbo “go”; na tradução, 

temos sílabas átonas nos dois pontos correspondentes. Como se trata de tempos fracos, a 

substituição de tônica por átona não afeta a condição de cantabilidade. No texto 

português, ocorre omissão da segunda sílaba de “árvore”, resultando na pronúncia 

“árv’re”, uma licença poética que também não afeta a cantabilidade do trecho. Por fim, 

no último verso, mais uma vez temos a substituição de uma rima masculina por feminina, 

“die” por “aurora”, correspondendo a “die” e “chora” nos versos anteriores, o que acarreta 

o acréscimo de uma sílaba átona final e o prolongamento da nota musical correspondente. 

Vejamos agora a primeira ocorrência do estribilho, R1, uma pequena estrofe onde, 

após as interjeições, vem um verso que só não se repete na ocorrência final (R'5), seguido 

de um verso que é diferente a cada recorrência: 

 

// / / 

/   

Ay 
  

/   

Ay 
  

 / /  
Ay Ay 

 / /  
Ay Ay 

/   

Ay 
  

/   

Ay 
  

 / -  
Take this 

 / - 
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Es ta 

/   

waltz 
  

/  - 

val 
 

sa é 

/  - 

take 
 

this 

/  - 

tu 
 

a é 

/   

waltz 
  

/ -  

tu a 
 

 / -  
Take this 

 / -  
Es ta 

/ - - 

waltz with the 

/ - - 

val sa de 

/ - - 

clamp on its 

/ - - 

bo ca tra 

/   

jaws 
  

/ -  

va da 
 

 

No estribilho, temos na tradução duas ocorrências de sílaba átona onde no original 

há uma pausa, uma vez no terceiro tempo do compasso e outra no segundo tempo, na 

tradução de “Take this waltz, take this waltz”, seis sílabas, por “Esta valsa é tua, é tua”, 

oito sílabas (contando-se a átona final). Essa é a passagem em que há a maior discrepância 

métrica entre as letras, mas o acréscimo das duas sílabas átonas em tempos fracos não 

chega a alterar de modo significativo a melodia. De novo, ao final temos um verso com 

rima masculina no original (“jaws”, rimando com “Frost”) traduzido por um verso com 

rima feminina (“travada”, rimando com “Geada”). 

Examinemos a estrofe B: 
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// / / 

  - 

  This 

  - 

  A 

/  - 

waltz,  this 

/  - 

val  sa, a 

/  - 

waltz,  this 

/  - 

val  sa, a 

/       -    - 

waltz  With its 

/ - -     - 

val sa Com seu 

/  - /  

very own  

/ - - 

há li to 

/  - 

breath  of 

/ - - 

fra co de 

/ - - 

bran dy and 

/ - - 

mor te e co 

/   

death   

/ - - 

nha que A rras 

/ - - 

Drag ging its 

/ - - 

tan do a 

/ - - 

tail in the 

/ - - 

cau da no 

/   

sea   

/   
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mar   

 

Nessa estrofe, B, fui obrigado a acrescentar nada menos que cinco sílabas ao 

original, em lugares que correspondem a pausas do original, o que implica uma mudança 

maior na melodia do que ocorreu nas estrofes A ou no refrão. Mesmo assim, a meu ver 

qualquer ouvinte diria que a melodia pode ser reconhecida como a mesma do original. 

Analisemos agora as mudanças semânticas e sintáticas ocorridas na tradução. 

Aqui podemos utilizar o recurso de colocar as duas letras lado a lado e sombrear os trechos 

que apresentam maiores diferenças entre os textos, alguns dos quais serão comentados, 

tomando como referência a numeração dos versos.  

 

 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 

 
7 

8 
9 

 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
 

16 
17 

18 
 

19 
20 

21 
 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

 
28 

29 

30 
 

31 
32 

33 
34 

 

 
A1 

 

 

 

 

 

 

R1 

 
 

 
A2 

 
 

 
 

 
 

R2 
 

 
 

B 
 

 
 

A3 
 

 
 

 
 

 
R3 

 

 
 

A4 
 

 
 

TAKE THIS WALTZ 

  
Now in Vienna there’s ten pretty women 

There’s a shoulder where Death comes to cry 
There’s a lobby with nine hundred windows 

There’s a tree where the doves go to die 
There’s a piece that was torn from the morning 

And it hangs in the Gallery of Frost 

 
Ay, Ay, Ay, Ay 

Take this waltz, take this waltz 
Take this waltz with the clamp on its jaws 

 
Oh I want you, I want you, I want you 

On a chair with a dead magazine 
In the cave at the tip of the lily 

In some hallways where love’s never been 
On a bed where the moon has been sweating 

In a cry filled with footsteps and sand 
 

Ay, Ay, Ay, Ay 
Take this waltz, take this waltz 

Take its broken waist in your hand 
  

This waltz, this waltz, this waltz, this waltz 
With its very own breath of brandy and Death 

Dragging its tail in the sea 
 

There’s a concert hall in Vienna 
Where your mouth had a thousand reviews 

There’s a bar where the boys have stopped talking 
They’ve been sentenced to death by the blues 

Ah, but who is it climbs to your picture 
With a garland of freshly cut tears? 

 
Ay, Ay, Ay, Ay 

Take this waltz, take this waltz 

Take this waltz it’s been dying for years 
 

There’s an attic where children are playing 
Where I’ve got to lie down with you soon 

In a dream of Hungarian lanterns 
In the mist of some sweet afternoon 

ESTA VALSA É TUA 

  
Em Viena há dez lindas mulheres 

Há um ombro onde a Morte vem e chora 
Há um saguão com seiscentas janelas 

Uma árvore onde morre a aurora 
Há um pedaço arrancado do dia 

Num salão do Museu da Geada 

 
Ay, ay, ay, ay 

Esta valsa é tua, é tua 
Esta valsa de boca travada 

 
Eu te quero, eu te quero sentada 

Com um opúsculo morto na mão 
Numa gruta na ponta do lírio 

Onde o amor sempre foi ilusão 
Numa cama onde a lua suou 

Numa praia pisada e doída 
 

Ay, ay, ay, ay 
Esta valsa é tua, é tua 

Esta valsa de espinha partida 
  

A valsa, a valsa, a valsa, a valsa 
Com seu hálito fraco de morte e conhaque 

Arrastando a cauda no mar 
 

Num salão de concerto em Viena 
Tua boca causou sensação 

E num bar todos os homens estão mudos 
Condenados a morrer de paixão 

Ah, mas quem sobe até teu retrato 
Com um ramo de lágrimas quentes? 

 
Ay, ay, ay, ay 

Esta valsa é tua, é tua 

Esta valsa sofrida e doente 
 

Há um sótão onde brincam crianças 
Onde eu quero dormir nos teus braços 

E sonhar com lanternas da Hungria 
Numa tarde de névoa e mormaço 
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35 

36 
 

37 
38 

39 
 

40 
41 

42 
 

43 
44 

45 
46 

47 
48 

49 
50 

51 
52 

 
53 

54 
55 

 

 
 

R4 
 

 
 

B 
 

 
 

A'5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
R'5 

And I’ll see what you’ve chained to your sorrow 

All your sheep and your lilies of snow 
 

Ay, Ay, Ay, Ay 
Take this waltz, take this waltz  

With its “I’ll never forget you, you know!” 
  

This waltz, this waltz, this waltz, this waltz 
With its very own breath of brandy and Death 

Dragging its tail in the sea 
 

And I’ll dance with you in Vienna 
I’ll be wearing a river’s disguise 

The hyacinth wild on my shoulder, 
My mouth on the dew of your thighs 

And I’ll bury my soul in a scrapbook, 
With the photographs there, and the moss 

And I’ll yield to the flood of your beauty 
My cheap violin and my cross 

And you’ll carry me down on your dancing 
To the pools that you lift on your wrist 

 
Oh my love, Oh my love 

Take this waltz, take this waltz 
It’s yours now. It’s all that there is. 

E brincar com teus lírios de neve 

Teus carneiros atados na dor 
 

Ay, ay, ay, ay 
Esta valsa é tua, é tua 

Com seu “Nunca me esqueças, amor!” 
  

A valsa, a valsa, a valsa, a valsa 
Com seu hálito fraco de morte e conhaque 

Arrastando a cauda no mar 
 

E nós vamos dançar em Viena 
Eu vestido de rio, com um galho 

De jacinto no ombro, e a boca 
Nas tuas coxas cobertas de orvalho 

Vou então enterrar minha alma 
No teu álbum de musgo e retratos 

E entregar a teus olhos profundos 
Minha cruz, meu violino barato 

E nas poças que trazes nos punhos 
Me afogar nas tuas águas paradas 

 
Meu amor, meu amor 

Esta valsa é tua, é tua. 
Fora dela não existe mais nada. 

 

11. Foi feita uma alteração lexical drástica, magazine traduzido por “opúsculo”, forçada 

pela necessidade de colocação do acento numa determinada posição. 

15. O material semântico do original foi recombinado de modo a tornar uma imagem 

ousada em algo bem mais trivial. 

20. A rima completa breath-death foi recriada como a rima incompleta “fraco-conhaque”. 

23. Tal como em 15, uma passagem criativa, de sabor surrealista — a ideia de que uma 

boca recebe mil resenhas — foi substituído por uma trivialidade. 

35-36. Apesar das alterações sintáticas, houve relativamente pouca perda semântica, e foi 

mantida a estranheza das imagens do original. 

44-46. Criaram-se dois enjambements que não constam no texto inglês, e que são 

desvantajosos porque a pausa na melodia força uma pausa no meio de um sintagma duas 

vezes seguidas. O problema é maior em 44-45, com a separação entre “galho” e “de 

jacinto”. 

49. Mais uma vez, uma imagem surpreendente foi traduzida por algo mais prosaico. 

51-52. Houve perda semântica em 51 e acréscimos semânticos em 52, mas o inusitado 

das imagens foi mantido. 
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Como se vê, na proposta de tradução de modo geral foi observada a condição de 

cantabilidade, porém deve-se computar como uma perda nesse quesito os enjambements 

nos vv. 44-46. No plano semântico, em três passagens — vv. 15, 23 e 49 — houve uma 

certa atenuação do teor surrealista do texto, que também deve ser considerada perda. 

Creio, porém, que a tradução proposta, a despeito das críticas justificadas que lhe possam 

ser feitas, serve para ilustrar as restrições impostas a uma tradução de letra de canção, que 

se somam às que ocorrem em qualquer tradução de poesia em forma fixa, com métrica e 

esquema rímico regulares. O presente trabalho não visa mais do que apontar a natureza 

dos problemas enfrentados pelo tradutor de letra de canção, bem como propor um esboço 

de metodologia para a avaliação dos resultados. Sem dúvida, muita coisa ainda resta a 

fazer neste campo. 
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