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A tradução de textos feitos para serem cantados envolve todas as questões referentes 

à tradução de poesia e apresenta algumas dificuldades adicionais. Tal como no caso da 

poesia, é preciso atentar para as propriedades formais do texto além do aspecto semântico, 

mas há uma exigência adicional que muito dificulta a tarefa tradutória: como observa 

Low, o texto de chegada deve dar a impressão geral de que a música foi criada para 

adaptar-se a ele, muito embora na verdade a música em questão tenha sido composta de 

modo a adaptar-se ao texto de partida (LOW: 2005, p. 185; tradução minha). Para se 

obter este efeito, é necessário levar em conta uma série de fatores além dos que são 

obrigatoriamente considerados quando se traduz poesia. 

Na tradução de poesia, é importante recriar de algum modo, na língua-meta, ao 

menos alguns dos efeitos poéticos mais importantes do poema original. Assim, se o texto 

de partida é metrificado e rimado, o tradutor tentará produzir um poema que também 

tenha um contrato métrico e um esquema de rimas. Porém não é estritamente necessário 

que o esquema métrico seja idêntico ao do original: um poema inglês em pentâmetro 

jâmbico pode perfeitamente ser traduzido em decassílabos heroicos, sem que seja 

observada de modo estrito a distribuição de acentos no original. Mais ainda: a fim de não 

ser obrigado a abrir mão de material semântico do original, o tradutor pode optar por 

traduzir pentâmetros jâmbicos ingleses, que tipicamente têm apenas dez sílabas, como 

dodecassílabos portugueses. Isso, porém, é impossível no caso da tradução de texto 

musical, entendida no sentido estrito de uma tradução que seja cantável na mesma 

melodia do texto original. 

No artigo citado, Low propõe, com base na teoria do skopos, o que ele denomina 

“princípio do pentatlo”: o tradutor de texto musical teria que obedecer a cinco critérios 

diferentes. Tal como o atleta que participa de uma prova de pentatlo, ele pode não se sair 

tão bem neste ou naquele critério quanto um tradutor que se concentre apenas nele — por 

exemplo, o aspecto semântico — porém é importante que ele tenha um desempenho 
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minimamente competente em todos os cinco critérios. Low enumera os critérios como se 

segue, em ordem de importância decrescente: (1) cantabilidade; (2) sentido; (3) 

naturalidade; (4) ritmo; e (5) rima. A proposta é interessante; e corretamente, a meu ver, 

coloca o sentido em segundo lugar, depois de cantabilidade. Porém o conceito de 

cantabilidade, tal qual o entendo e tentarei defini-lo, engloba o de ritmo; assim, eu 

reduziria os cinco critérios de Low a quatro. Por questões de espaço, apenas o conceito 

de cantabilidade será discutido aqui. 

Antes de definir cantabilidade, definamos o que é a tradução de uma letra de canção, 

no sentido estrito em que tomamos o termo. Dada uma letra de canção A no idioma α, 

diremos que um texto B no idioma β é uma tradução de A se um falante de α que conheça 

A, ao ouvir B, puder afirmar que a canção cuja letra é B é a mesma canção cuja letra é A 

(BRITTO: 2019). Essa definição exclui os casos, bastante comuns no mundo da música 

popular, em que uma canção recebe em outro idioma uma letra sem nenhum ponto de 

contato, no plano do significado, com a letra original, de modo que um falante que 

conheça os dois idiomas não dirá que se trata da mesma canção, e sim da mesma melodia 

com uma letra diferente, num outro idioma. É o caso da versão, aliás muito criativa e 

eficaz, feita pelos Mutantes (Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias) para uma canção 

de John Phillips, gravada por The Mamas and the Papas (1966), “Once was a time I 

thought”, traduzida como “Tempo no tempo” (MUTANTES: 1968). Aqui não houve 

nenhuma preocupação com o sentido, e sim apenas com o plano do som: a letra em 

português é um texto nonsense em que, tal como no original, há uma forte aliteração em 

/ʃ/. Examinemos um trecho da canção original e sua tradução:2 

 

///  /  //  / 

The fashion of passion I rationed with 
E o  bruxo do luxo bai- xado o ca 

caution Be- cause of the  notion  the potion of 
pucho Cho- rando num nicho ca- pacho do 

passion Had never been passed to 
lixo Ca- prichos não mais vol- ta 

me       
rão       

 
2 Na tabela, a linha do alto indica o tempo do compasso correspondente à coluna: como a canção é em ritmo 

quaternário, /// é o primeiro tempo do compasso, o mais forte; // é o terceiro, que só é mais fraco do que o 

primeiro; e o símbolo / assinala o segundo e o quarto tempos, os mais fracos. A partir da segunda linha, 

cada par formado por uma linha sombreada e uma linha sem sombreamento corresponde a um compasso 

da canção, com o original na linha sombreada e a versão em português (em fonte Courier New) na linha 

não sombreada. As ocorrências de grafemas correspondentes a /ʃ/ estão sublinhadas nos dois idiomas. 
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No sentido em que estamos definindo “tradução”, portanto, “Tempo no tempo” não é uma 

tradução de “Once was a time I thought”. Para que B seja uma tradução de A em sentido 

estrito, é preciso que haja pontos de contato suficientes entre as duas letras em todos os 

planos, inclusive no do sentido, para que elas possam ser consideradas versões da mesma 

canção, só que em idiomas diferentes. 

Mas para que B seja efetivamente funcione como uma tradução de A, não basta a 

proximidade no plano semântico: é necessário também que ela seja cantável na melodia 

de A. O que se quer dizer com isso? Neste ponto é preciso estabelecer uma diferença 

fundamental entre a canção folclórica e aquilo que entendemos hoje por canção popular. 

Na canção folclórica, a melodia tem uma certa autonomia em relação à letra, e para que 

esta se adapte àquela, muitas vezes a pronúncia normal das palavras é distorcida. 

Pensemos nas tradicionais cantigas de roda brasileiras — por exemplo, “Atirei o pau no 

gato”. Todos se lembrarão do que acontece num determinado trecho da cantiga: 

 

 

 

 

 

Aqui o tempo mais forte do compasso binário incide quatro vezes sobre sílabas átonas, 

duas delas sobre a segunda sílaba de “berro”, a tal ponto que a palavra soa muito 

semelhante à forma verbal “berrou”. Situações semelhantes são comuns em outras 

cantigas de roda, em cantos de igreja ou pontos afro-brasileiros. Podemos esquematizar 

o trecho da canção cuja partitura é transcrita acima como se segue:3 

 

 //  / 

     /    - 

Chi- ca 

 -    \    - 

ca Di-mi  
 

3 Na tabela, a partir da segunda linha, cada par formado por uma linha sombreada e uma linha sem 

sombreamento corresponde a um compasso da canção. Na linha sombreada marcam-se os acentos primário 

(/), secundários (\) e atonias (-) dos versos, e na linha sem sombreamento imediatamente abaixo dela vem 

o trecho da letra que corresponde ao compasso em questão. Grifamos as sílabas átonas que caem em tempos 

fortes. 

     /     -         -      -    -       /      -         -      -    /        -      -     /     -      -     /    -       / 

Chi-  ca       ca   Di-mi    rou-  se      se    do be-    rro   do be-rro que o ga-to   deu   

     //   /       //     /           //     /       //       /          //      /          //         /           //    
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 /   - 

rou se 

  -    -    /  

se Do be  

   -    -    / 

rro do be 

   -      -    /  - 

rro que o ga-to 

   /  

deu  

 

Porém, na canção popular que se desenvolve no Brasil (e também nos Estados 

Unidos) a partir da virada do século, letra e música tendem a entrosar-se mais ou menos 

em pé de igualdade — ou seja, não é lícito deformar a pauta acentual da palavra para 

adequá-la à melodia. Como observa nosso maior estudioso da forma canção, Luiz Tatit, 

 

na junção da sequência melódica com as unidades linguísticas, ponto 

nevrálgico de tensividade, o cancionista tem sempre um gesto oral 

elegante, no sentido de aparar as arestas e eliminar os resíduos que 

poderiam quebrar a naturalidade da canção. Seu recurso maior é o 
processo entoativo que estende a fala ao canto. Ou, numa orientação 

mais rigorosa, que produz a fala no canto. (TATIT: 1995, p. 9) 

 

As arestas a que se refere Tati, permissíveis na cantiga folclórica e nos cantos religiosos, 

são evitadas pelos melhores praticantes da canção popular moderna. E a principal fonte 

de distorções do efeito de naturalidade da canção é precisamente a incidência de um 

tempo marcado do compasso sobre uma sílaba que, na fala normal, costuma ser átona. 

Ora, daí se segue que uma das principais exigências feitas a uma tradução de letra de 

canção será a conservação da cantabilidade da letra traduzida. 

Um exemplo simples poderá nos ajudar aqui. Imagine-se o verso inicial da canção 

“Strangers in the night” (de Bert Kaempfert, Charles Singleton e Eddie Snyder), tornada 

célebre pela gravação de Frank Sinatra (1966):  

 

                         

                             Stran-gers  in  the  night 

 

Trata-se de um verso de cinco sílabas. Uma tradução literal deste verso em português dará 

um verso de exatamente cinco sílabas métricas (já que a sexta e última, átona, não é 
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contabilizada): “Estranhos na noite”. Porém este verso não é cantável na melodia acima. 

Basta esquematizarmos a distribuição de acentos nos dois para vermos qual é o problema:  

 

    /    -   -    -    / 

Stran-gers in the night 

-     /    -    -    / - 

Es-tra-nhos na noi-te 

 

Compare-se a escansão do verso com as marcações dos tempos do compasso: 

              //                          /          

 

                    /    -    -    -    / 

         Stran-gers in the night 

 

Como se vê, as sílabas acentuadas do texto correspondem precisamente aos tempos 

acentuados da música. Observe-se o que acontece se justapomos o fragmento de partitura 

e a proposta de tradução para o português do verso original: 

 

              //                          /          

 

                    -    /    -    -    / 

              Es-tra-nhos  na  noi- 

 

O tempo forte do compasso incide sobre a primeira sílaba do texto, o que distorce a 

pronúncia da palavra. (Há também a questão, de modo algum trivial, da átona final que 

não caberia no esquema métrica da melodia; porém não a exploraremos aqui.) Eis, 

portanto, a primeira condição de cantabilidade: os tempos acentuados do compasso devem 

incidir sobre sílabas acentuadas no texto. Assim, o verso “Estranhos na noite” não é uma 

tradução possível para o verso “Strangers in the night”, muito embora tenha o mesmo 

número de sílabas métricas. Assim, se quiséssemos produzir uma tradução cantável da 

letra original, seríamos obrigados a encontrar soluções que obedecessem ao padrão 

acentual / - - - / — por exemplo, “Éramos os dois” ou “Quando te encontrei”. O critério 

de cantabilidade aqui se impõe sobre a literalidade semântica. 
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Antes de prosseguir, há que definir de modo mais preciso as noções de acento e 

atonicidade. Para efeito de cantabilidade, denominamos de átona a sílaba que não recebe 

nenhum tipo de acentuação, nem primária nem secundária. De modo geral, no português 

brasileiro as sílabas acentuadas e as sílabas átonas tendem a suceder-se numa cadeia 

rítmica de caráter binário, que podemos exemplificar com algumas palavras, usando / 

para indicar a sílaba com acento primário (tônica), \ para marcar os acentos secundários 

e - para assinalar as sílabas átonas: 

 
-     /    - 

estranhos 

  \   -     /   - 

demarcado 

 -  \     -   /   - 

amanhecendo 

\   -   \  -    /   - 

atropelamento 

-    \     - \    -  \  -   /  - 

inconstitucionalidade 

 

A tendência geral à alternância entre sílaba acentuada e sílaba átona aponta para mais 

uma razão pela qual “Estranhos na noite” não funcionaria como tradução de “Strangers 

in the night”: a incidência do tempo forte em “es-” enfraqueceria a tônica, “-tra-”, e 

também promoveria a átona final “-nhos”, e a palavra resultante talvez se tornasse 

irreconhecível para os falantes do português: “estranhos”, normalmente articulada no 

português carioca como [ɪʃ|tɾɐ̃ɲʊʃ], se transformaria em [|eʃtɾɐ̃|ɲuʃ]. 

Parte do trabalho do cancionista é fazer com que as sílabas átonas não coincidam, 

em princípio, com os tempos marcados do compasso musical. A ressalva “em princípio” 

indica que não se está afirmando que em momento algum da letra deve acontecer de um 

tempo acentuado da partitura incidir sobre uma sílaba átona. Tais desvios podem ocorrer, 

e quase sempre ocorrem ao menos uma vez numa canção; mas eles devem observar os 

seguintes critérios: 

 

(a) Uma sílaba átona não deve coincidir com um tempo acentuado no início da 

canção. 

(b) Uma sílaba átona não deve coincidir com um tempo acentuado num verso ou 

trecho de verso que se repita várias vezes. 
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(c) Uma sílaba átona não deve coincidir com os tempos acentuados mais fortes do 

compasso. 

(d) Uma sílaba átona que coincida com um tempo acentuado não deve ser 

prolongada. 

 

Pensando nos exemplos de “Atirei o pau no gato” e “Strangers in the night”, seria 

interessante acrescentar mais um critério: 

 

(e) A defasagem entre atonicidade da sílaba e incidência de tempo acentuado da 

música não deve distorcer a pronúncia da palavra a ponto de dificultar sua 

compreensão. 

 

A condição (a) corresponde à regra de versificação segundo a qual as variações ao 

metro não devem ocorrer nos primeiros versos do poema, nos quais o contrato métrico 

está sendo estabelecido. A condição (b) exprime o fato de que uma única defasagem entre 

pauta acentual da letra e distribuição de acentos na melodia tende a passar despercebida, 

mas se o mesmo texto em que ela ocorre for repetido várias vezes — por exemplo, num 

refrão — a defasagem se tornará mais conspícua. A condição (c) segue-se naturalmente 

do fato de que — por exemplo, numa canção de compasso quatro por quatro — a 

ocorrência de uma sílaba átona no quarto ou no segundo acento do compasso, os mais 

fracos, será menos perceptível do que uma que se dê no terceiro, e que uma ocorrência de 

átona no terceiro, por sua vez, será menos perceptível do que uma no primeiro acento, o 

mais forte de todos. A condição (d) decorre do fato de que o desvio será tão mais 

conspícuo quanto mais tempo for ouvida a nota em que ele ocorre. Por fim, (e) ressalta a 

importância de manter a inteligibilidade do texto cantado.  

Exemplos de violações das condições de cantabilidade expostas acima são fáceis 

de encontrar. Por exemplo, na canção “Jesus Cristo”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos 

(ROBERTO CARLOS 1970), as quatro primeiras condições listadas acima são violadas: 

a ocorrência da primeira sílaba de “Jesus”, átona, no acento mais forte do compasso se dá 

no verso inicial da canção, que é também o estribilho, repetido muitas vezes; e esta sílaba 

é prolongada: 
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            ///   /   //    /           ///       /   //      /        ///    /   //   /            ///      /   //   / 

  
          Je-           sus Cris-   to                             Je-            sus Cris-   to 

 

Assim, no esquema abaixo, a presença do símbolo - na primeira coluna indica uma 

violação da condição (c); o fato de que o primeiro par de linhas corresponde ao primeiro 

verso da canção aponta para a violação da condição (a); o fato de que o segundo par de 

linhas também contém uma átona na primeira coluna indica a violação da condição (b). 

O diagrama indica também com clareza que a sílaba átona “Je-”, que inicia no tempo mais 

forte do compasso, se prolonga por mais dois tempos, constituindo portanto uma violação 

da condição (d): 

 

 ///  /  //  / 

-    /     / 

Je-   sus Cris- 

 -   

 to   

-    /     / 

Je-   sus Cris- 

 -   

 to   

 

Observe-se, porém, que “Jesus Cristo”, embora criada por uma dupla de cancionistas 

populares, não se enquadra muito bem no gênero canção popular, e sim no de cantiga 

religiosa, um gênero no qual, conforme já vimos, as condições de cantabilidade que 

estamos analisando não se aplicam necessariamente. 

Vejamos agora um exemplo inequívoco de canção popular em que as condições de 

cantabilidade são respeitadas: “Samba de uma nota só”, de Tom Jobim e Newton 

Mendonça. Examinemos o trecho inicial da segunda parte da canção, tal como foi gravada 

por João Gilberto (1960), em que entram até oito sílabas em cada compasso, e o 

virtuosismo dos cancionistas fica particularmente evidente. Atente-se para a alternância 

quase perfeita de acentos e atonias, quebrada apenas pela discreta inversão de posições 

em “sobrou”; mas observe que a átona “so-” não é articulada na incidência do tempo forte 

do compasso (que incide em “-nal”), e portanto não viola nenhuma das condições; ela 

apenas quebra a alternância esperada entre átonas e tônicas: 
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 //  / 

     /     -    /      -   /    -    \   - 

Quan-ta gen-te e- xis-te por a- 

/       -   /   -    /     -      /      \ 

í  Que fa-la tu- do e não diz 

  /                        -       -       /    - 

na-                    da      ou qua-se 

   /                       -  

na-                    da  

   /     -   \    -   /    -    /      - 

Já me u-ti-li- zei de to-da a es- 

   /    -    \   -    /    \     -      / 

ca-la e no fi- nal não so-brou 

  /                 -         \      /   - 

na-             da     não deu em 

  /                        -                  -    - 

na-                    da           E  vol- 

 

As condições de cantabilidade também se aplicam à língua inglesa, idioma em que 

a distinção entre sílaba átona e sílaba acentuada é ainda mais crucial do que no português. 

Examinemos a primeira parte de uma canção clássica de Duke Ellington, Irving Mills e 

Mitchell Parish, “Sophisticated lady”, tal como foi gravada por Ella Fitzgerald (1957).4  

 

  ///  /  //  / 

           - 

       They 

    /      /   -    - 

 say     in-to your 

   /   -   /  \     / 

 ear ly life ro-mance 

    /                   -  \    -      - 

 came   And in this 

   / -    /    /         - 

5 heart of yours burned a 

    /                      -     /         - 

 flame   A flame that 

    /     -   /       /                   - 

 flick-ered one day   and  

   /                       - 

 died                     a- 

 
4 Os números da primeira coluna referem-se à numeração dos compassos. 
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    /       

 way       

     /      -  \   - 

10 Then   with dis-i- 

    /   -    / -      - 

 llu- sion deep in your 

  /                      -    /            - 

 eyes   You  learned that 

    / -    /    /         / 

 fools in love soon grow 

    /                       -    /       - 

 wise   The years have 

      /              -         /    \                    - 

15 changed  you    some- how I  

    /      -     /     

 see you now     

 

Temos aqui apenas duas ocorrências que merecem ser comentadas. A primeira é no 

terceiro compasso: a primeira sílaba de romance coincide com uma das batidas do 

compasso, embora a sílaba tônica da palavra seja a segunda. Há, porém, duas atenuantes: 

(a) a primeira sílaba de romance é uma vogal longa, /oʊ/, que nunca é reduzida à condição 

de total atonia, havendo mesmo a possibilidade, em alguns dialetos, de receber a 

acentuação principal nesta palavra; por esse motivo a sílaba aparece no nosso diagrama 

marcada como acento secundário; (b) a sílaba coincide com o quarto tempo do compasso, 

a mais fraca das batidas. A segunda ocorrência é no compasso 11:  a preposição in, no 

contexto deep in your eyes, seria claramente desprovida de acentuação, porque em inglês, 

mais ainda do que em português, há uma forte tendência a se alternarem sílabas 

acentuadas e sílabas átonas, e o acento em deep torna átona a sílaba seguinte (em contraste 

com a situação dos compassos 4 e 5, And in this heart, em que in pode receber uma 

acentuação secundária por ser precedida e seguida por duas sílabas átonas). Aqui a 

condição atenuante é, de novo, o fato de que a sílaba coincide com o quarto tempo, a 

batida mais fraca do compasso. 

Vejamos agora o trecho inicial da tradução proposta para essa canção por Augusto 

de Campos, gravada por Elza Soares (1985): 

 

  ///  /  //  / 

         - 

       Eu 
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 /              -    \  - 

 sei             em su-a 

   / - /             /  - 

 vi- da o a- mor          foi en- 

   /          \     -     -  

 trar        Pa-ra o seu 

  \ - / \     - 

5 co ra ção in-fla- 

    /           -        /   - 

 mar        De um fo-go  

     -    \    -     /   - 

 que flo-res-ceu   de- 

    /                         - 

 pois                     mo- 

    /       

 rreu       

   /             -  \   - 

10 Só            de-si-lu- 

   /  -   /    \        - 

 são  e dor ne-sse o- 

    /                       -    /   -   - 

 lhar   Vo- cê a-pren- 

    / -   \       / - 

 deu a  não mais a- 

    /       /   -      - 

 mar     Al-go mu- 

   /            -      -    /  \    -     /       - 

15 dou       em  vo- cê pa-ra quem lhe   

 /       

 vê       

 

Observe-se que a única violação da condição de cantabilidade se dá no sétimo compasso, 

onde o tempo mais forte do compasso recai numa sílaba átona, “que”. Porém apenas uma 

das condições de cantabilidade é violada; temos, portanto, várias atenuantes: a defasagem 

se dá uma única vez, não ocorre no início da canção nem num trecho que seja repetido, a 

nota não é prolongada, e não ocorre distorção de pronúncia de uma palavra. 

Podemos agora justapor as duas versões numa única tabela: 

 

 ///  /  //  / 

       They 
       Eu 
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 say     in-to your 
 sei        em su-a 

 ear- ly life ro-mance 
 vi da o a- mor   foi en- 

 came    And in this 
    trar     Pa-ra o seu 

5 heart of yours burned a 
5 co ra ção in-fla- 

 flame   A flame that 
 mar     De um fo-go  

 flick-ered one day   and  
 que flo-res-ceu   de- 

 died     a- 
 pois     mo 

 way       
 rreu       

10 Then   with dis-i- 
10 Só     de-si-lu- 

 llu- sion deep in your 
 são   e dor ne-sse o 

 eyes              You   learned that 
 lhar   Vo- cê a-pren- 

 fools in love soon grow 
 deu a  não mais a- 

 wise   The years have 
 mar     Al-go mu- 

15 changed  you         some- how I  
15 dou em  vo- cê pa-ra quem lhe  

 see you now     
 vê       

 

Como se pode observar, temos aqui uma tradução no sentido estrito em que vimos 

utilizando o termo: trata-se de uma tradução poética, na medida em que conserva o sentido 

do original, ainda que não literalmente, palavra por palavra, e ao mesmo tempo respeita 

o contorno melódico da canção. Para finalizar, gostaria de chamar a atenção para um 

momento em que o tradutor se afasta do sentido literal por respeito à sonoridade do texto: 

as primeiras palavras da canção, “They say”, são vertidas como “Eu sei”, o que reproduz 

com perfeição, em português, o som da segunda sílaba do original. Aqui Campos segue 

a lista de prioridades proposta por Low, em que o sentido do texto aparece em segundo 

lugar, depois da cantabilidade, uma ideia já expressa há muitos anos por Caetano Veloso 

na canção “Festa imodesta”, gravada por Chico Buarque (1974): 
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E acima da razão a rima 

E acima da rima a nota da canção  
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