
 

CORRESPONDÊNCIA FORMAL E FUNCIONAL EM TRADUÇÃO POÉTICA 

Paulo Henriques Britto 

 

1. Formulação do problema 

 Em trabalho anterior (Britto inédito, 2004), resumi de forma esquemática o que 

queremos dizer quando afirmamos que um poema B é uma tradução de A: 

 
(i) A é um objeto verbal no idioma � dotado de determinadas características 

prosódicas, retóricas, semânticas, etc., que fazem com que o consenso dos 
leitores falantes de � o considere um poema;  

(ii) B é um objeto verbal no idioma � dotado de determinadas características 
prosódicas, retóricas, semânticas, etc., que fazem com que o consenso dos 
leitores falantes de � o considere um poema; e 

(iii) leitores que conhecem as características definidoras de um poema tanto em � 
quanto em � 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 � mas desconheça o idioma � leia B, pode-se dizer 
que ela leu A. 

 
O ponto crucial desse resumo ou definição é o final do item (iii), que grifei na 

transcrição acima. Quando leio em português um texto intitulado “Cadáver-consolo”, 

redigido por Augusto de Campos, tenho consciência que estou ao mesmo tempo lendo 

também um poema intitulado “Carrion Comfort” que foi escrito em inglês há mais de 

um século por Gerard Manley Hopkins.1 Num outro texto (Britto 2004), tentei 

demonstrar que existem argumentos minimamente objetivos — isto é, objetivos até 

onde se pode ser objetivo neste domínio — que nos permitem afirmar que o “Cadáver-

consolo” de Campos é de fato uma tradução excepcionalmente bem-sucedida do poema 

de Hopkins, no sentido de que quando lemos o texto de Campos vivenciamos uma 

experiência poética bastante próxima da experiência de ler o texto de Hopkins. 

 Porém voltemos ao item (iii) do resumo acima. O que se quer dizer exatamente 

com a “relação de analogia” que haveria entre poema original e poema traduzido, e com 

“uma correspondência mais ou menos próxima entre ao menos algumas características 

importantes de A e de B”? Que espécie de correspondência poderia haver? Podemos 

imaginar ao menos duas espécies. 

                                                           
1 Na verdade, o poema de Hopkins não tem título, mas é assim que é costume referir-se a ele. 
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 Uma espécie de correspondência é de caráter estrutural ou formal: A e B 

apresentam características formais muito semelhantes.2 Assim, pode-se defender a 

opção de traduzir para o português um soneto de Shakespeare em pentâmetros jâmbicos 

utilizando-se decassílabos heróicos argumentando que estruturalmente o decassílabo 

corresponde de modo razoável ao pentâmetro jâmbico. Afinal, o jambo tem duas 

sílabas, e num pentâmetro temos 2 × 5 = 10 sílabas. Se nossa tradução do soneto 

shakespeariano exibir um esquema de rimas ababcdcdefefgg, teremos conseguido 

atingir o mais elevado grau de correspondência formal que se pode imaginar entre o 

inglês e o português no plano da rima. 

 Imagine-se agora que nossa tarefa é traduzir um poema de Emily Dickinson — 

digamos, o poema 870.3 O poema em questão utiliza o chamado “metro comum”, um 

dos três “metros de balada” do inglês, em que o primeiro e o terceiro versos têm quatro 

pés, o segundo e o quarto têm três. Se tentarmos encontrar uma forma estruturalmente 

equivalente em português, raciocinando de modo análogo ao que nos levou a concluir 

que o decassílabo era um bom equivalente formal do pentâmetro jâmbico, utilizaremos 

uma estrofe em que os versos ímpares têm oito sílabas e os pares têm seis. Que essa 

estratégia pode dar bons frutos é inegável; afinal, a importação de formas estrangeiras é 

prática mais do que abonada pela tradição: o soneto, a sextina, a oitava-rima, a terça 

rima, o haiku, o gazel e muitas outras foram trazidas para o português de outras 

tradições poéticas. Por outro lado, seria possível argumentar que a forma do metro de 

balada tem uma determinada conotação. Por ser característico da poesia popular de 

língua inglesa, não só da balada propriamente dita com também das nursery rhymes 

(poesia infantil) e dos hinos de igreja, o metro de balada conota singeleza, 

espontaneidade, naturalidade, e o tradutor pode desejar preservar essas conotações em 

suas versões. Nesse caso, ele poderá recorrer a uma correspondência funcional: uma 

forma que, embora estruturalmente diversa, possua essas mesmas conotações, ou 

conotações próximas, na língua-meta. No português, a tradicional redondilha maior 

seria talvez uma forma com as conotações desejadas; assim, o tradutor poderia verter o 

poema 870 de Dickinson dessa forma para captar algo da aura de simplicidade do 

original. Resumindo, há duas abordagens básicas que podem ser adotadas ao traduzir 

                                                           
2 Para um estudo de caso fundado na noção de correspondência formal, v. Britto (2002).  
3 A discussão que se segue é um resumo de Britto (inédito, 2001). A questão é abordada também em 
Britto (2000). 
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um poema: podemos ter por meta uma correspondência do tipo formal ou do tipo 

funcional. 

 A distinção entre correspondência formal e correspondência funcional em 

tradução poética está relacionada à que foi estabelecida por Nida entre “equivalência 

formal” e “equivalência dinâmica”.4 Porém é importante destacar algumas diferenças 

significativas entre os pares de conceitos. Em primeiro lugar, a palavra “equivalência” 

supõe uma relação muito mais forte do que “correspondência”: dizer que uma tradução 

é equivalente a um original é ir além do que enunciamos acima como “uma 

correspondência mais ou menos próxima entre ao menos algumas características 

importantes de A e de B”. A tradução de um poema não é, em nenhum sentido estrito do 

termo, equivalente ao original; o máximo que se pode exigir de um poema traduzido é 

que ele capte algumas das características reconhecidas como importantes do poema 

original, e que seja lido como um poema na língua-meta. Em segundo lugar, Nida está 

preocupado exclusivamente com o significado do texto a ser traduzido (o texto bíblico), 

encarado como conteúdo semântico veiculado por uma forma, uma visão expressa 

através da conhecida analogia com um trem de carga, em que os significantes seriam os 

vagões e os significados a carga neles transportada. Em poesia, é claro, não podemos 

estabelecer uma diferença tão nítida entre forma e sentido, e o que é preciso reconstruir 

na tradução poética é uma totalidade textual integrada por sons, significados, imagens e 

até mesmo a disposição visual de símbolos gráficos sobre o papel. Portanto, a tradução 

de um poema é uma operação bem mais complexa do que a redistribuição de sentidos 

diversos por significantes diversos; os fatores que devem ser levados em conta são de 

toda ordem: formal, semântica, sintática, lexical, morfológica, fonética, prosódica, 

gráfica. 

 O estabelecimento de correspondências — formais ou funcionais — dependerá 

sempre de uma avaliação pontual de um caso concreto. Dado um determinado poema a 

se traduzir, será necessário fazer um levantamento de seus diversos fatores 

componentes. Ao mesmo tempo em que identificamos esses componentes, temos de 

avaliá-los em termos da contribuição que cada um deles dá ao efeito total do poema. Em 

outras palavras, é preciso hierarquizá-los: sendo inviável qualquer projeto de tradução 

                                                           
4 V. Nida (1964). 
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total — uma tradução em que absolutamente todos os componentes de um poema 

fossem recriados na tradução — somos obrigados a fazer uma seleção.  

 Em resumo, nosso trabalho se resume a: 

 

(i) identificar as características poeticamente significativas do texto poético; 
(ii) atribuir uma prioridade a cada característica, dependendo da maior ou menor 

contribuição por ela dada ao efeito estético total do poema; e 
(iii) recriar as características tidas como as mais significativas das que podem 

efetivamente ser recriadas — ou seja, tentar encontrar correspondências para 
elas. 

 

É nessa terceira etapa que se coloca a pergunta: as correspondências a serem buscadas 

devem ser de natureza formal ou funcional? É possível, na tradução de um mesmo 

poema, ora optar por uma solução formal, ora por uma funcional? Examinemos um caso 

concreto. 

 

II. Um estudo de caso 

 A tradução da poesia de Emily Dickinson é um problema que vem fascinando 

poetas e tradutores de poesia há bastante tempo.5 Como já vimos, ela levanta uma 

questão interessante: a do significado das formas poéticas. Em toda sua obra, Dickinson 

recorre às formas mais simples de que dispõe o repertório prosódico do inglês — as 

formas de balada — para por meio delas compor poemas de uma complexidade 

intelectual notável. Assim, o contraste entre a singeleza da forma e a densidade do 

sentido é um efeito importante de sua poesia. Isso nos leva ao seguinte problema: ao 

traduzir Dickinson, devemos nos ater à correspondência formal — i.e., tentar recriar 

formas análogas às do original com os recursos do português — ou devemos buscar 

uma correspondência funcional — procurar encontrar no nosso idioma recursos formais 

que tenham, no contexto poético lusófono, um significado análogo ao das formas 

utilizadas no original? Em trabalho anterior (Britto inédito, 2001), analiso minha 

tradução do poema 870, o mesmo que mencionamos acima, em que recorro à noção de 

correspondência funcional. Apresentemos novamente o poema, com seu esquema 

métrico: 

                                                           
5 Costa (1987) faz um bom levantamento comparativo das tentativas feitas até o momento da redação de 
seu texto. 
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   /    ˇ     \     ˇ   /      / 
Finding is the first Act 
     ˇ   /   ˇ    ||   /     
The second, loss, 
     /   || \    ˇ   /   ˇ     \ 
Third, Expedition for 
     ˇ       /   ˇ        /    
The “Golden Fleece” 
 
     /    ||    /    ˇ    /  ˇ  \  
Fourth, no Discovery – 
    /   ||   /       /  
Fifth, no Crew – 
   /  ˇ  ˇ ||   /     /    ˇ        /     
Finally, no Golden Fleece – 
   /  ˇ    ||      /           /       
Jason – sham – too. 

/ ˇ | \ ˇ | / | / 
 
ˇ / | ˇ || / 
 
/ || \ | ˇ / | ˇ \ 
 
ˇ / | ˇ / 
 
 
/ || / | ˇ / | ˇ \ 
 
/ || / | / 
 
/ ˇ | ˇ || / | / ˇ | /  
 
/ ˇ || / || / 
 

 

 Como já vimos, o poema adota o chamado “metro comum” — versos ímpares 

com quatro pés, versos pares com três — porém toma algumas liberdades, como é 

freqüente na obra de Dickinson: na primeira estrofe, os versos pares na verdade têm 

apenas dois pés. Além das inúmeras aliterações em [f], temos na primeira estrofe uma 

rima consonantal, uma importante inovação introduzida nos procedimentos prosódicos 

do inglês, que veio a ser adotada por um grande número de poetas modernos.  

 Vejamos agora a tradução que propus para o poema:6 

 

 

 

                                                           
6 Publicada em Inimigo Rumor 6, janeiro-julho. 

 
Finding is the first Act 
The second, loss, 
Third, Expedition for 
The “Golden Fleece” 
 
Fourth, no Discovery — 
Fifth, no Crew — 
Finally, no Golden Fleece — 
Jason — sham — too. 

 

 
Primeiro Ato é achar, 
Perder é o segundo Ato, 
Terceiro, a Viagem em busca 
Do “Velocino Dourado” 
 
Quarto, não há Descoberta — 
Quinto, nem Tripulação — 
Por fim, não há Velocino — 
Falso — também — Jasão. 
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    ˇ   /   ˇ   /     ˇ ˇ     /     
Primeiro Ato é achar, 
   ˇ    /    ˇ   ˇ    /     ˇ   / 
Perder é o segundo Ato, 
    ˇ   /    || ˇ    ˇ  /      ˇ         / 
Terceiro, a Viagem em busca 
  ˇ       ˇ   ˇ  /  ˇ     ˇ    /     
Do “Velocino Dourado” 
 
      /   ˇ || ˇ       /    ˇ   ˇ    /     
Quarto, não há Descoberta – 
      /  ˇ ||   /       ˇ   ˇ  ˇ  /     
Quinto, nem Tripulação – 
   ˇ     /  ||   ˇ      /   ˇ   ˇ  /     
Por fim, não há Velocino – 
   /   ˇ   ||    ˇ      /    ||    ˇ   /  
Falso – também – Jasão. 

 
ˇ / ˇ / ˇ ˇ /  2-4-7 
 
ˇ / ˇ ˇ / ˇ /  2-5-7 
 
ˇ / || ˇ ˇ / ˇ /  2-5-7 
 
ˇ ˇ ˇ / ˇ ˇ /   4-7 
 
 
/ ˇ || ˇ / ˇ ˇ /   1-4-7 
 
/ ˇ || / ˇ ˇ ˇ /   1-3-7 
 
ˇ / || ˇ / ˇ ˇ /   2-4-7 
 
/ ˇ || ˇ / || ˇ /  1-4-6 

 

Minha tradução pressupõe que os significados “singeleza”, “folksiness”, etc., associados 

às formas de balada inglesa de certo modo correspondem aos significados vinculados ao 

metro da redondilha maior. Assim como Dickinson toma liberdades no uso do metro 

comum, permito-me encerrar o poema com um verso hexassilábico.  

 Porém há também um outro pressuposto de correspondência implícito: a de que 

a rima toante portuguesa (como em “ato” e “dourado”) corresponderia às rimas 

imperfeitas utilizadas pela poeta americana, como a rima consonantal entre “loss” e 

“fleece”. Esse ponto, após a leitura de um artigo importante — Lira (2000) — me 

parece agora questionável. Com efeito, ainda que haja uma boa analogia formal entre a 

rima consonantal dickinsoniana e a rima toante do verso popular — o fato de que ambas 

são deficientes em relação à rima perfeita, que implica coincidência sonora da vogal da 

última sílaba tônica até o final do verso — muita diferença há, do ponto de vista 

funcional, entre um recurso experimental usado de modo consciente por uma artista 

inovadora e um elemento do repertório prosódico tradicional. Sob esse aspecto, minha 

solução é claramente insatisfatória. 

 Na sua proposta de tradução de Dickinson, Lira resolve explorar possibilidades 

de rimas anticonvencionais em português para dar conta da diversidade de formas 

rímicas encontradas no original. Eis aqui um resumo dessas possibilidades: 

 

(i) rima toante: moça – esposa 
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(ii) rima consonantal: absoluta – sofrimento 

(iii) rima abreviada (entre paroxítona ou proparoxítona e oxítona, sendo igual a 

tônica): incomparável – terá, lembrávamos – fugaz 

(iv) rima abreviada entre nasais e não-nasais: sofremos – talvez 

(v) rima abreviada entre aberta e fechada: porta – pôs 

(vi) rima abreviada invertida (oxítona antes de paroxítona): renovará – calça 

(vii) rima grave (entre vogais finais de paroxítonas): guia – rua 

(viii) rima esdrúxula (entre vogais finais de proparoxítonas): envergonhávamos – 

iríamos 

 

Da lista acima, a única forma que pertence ao repertório tradicional é a primeira, a rima 

toante. Todas as outras, salvo engano meu, são propostas originais de Lira.7 Uma 

questão que merece análise, pois, é esta: até que ponto cada uma dessas soluções pode 

ser encarada como uma correspondente formal possível para as rimas consonantais de 

Dickinson? Examinemos as possibilidades, começando com a rima consonantal.8 

 

 

I reason, Earth is short — 

And Anguish — absolute — 

And many hurt, 

But, what of that? 

… 

301 

 

Penso: o mundo é restrito, 

A angústia — absoluta — 

E há muito sofrimento, 

Mas e daí? 

... 

 

 A rima consonantal — isto é, a utilização de uma aliteração em posição final de 

palavra em final de verso, onde se esperar encontrar uma rima vocálica — representa, 

ao que parece, uma contribuição original de Dickinson ao repertório formal do inglês. O 

recurso foi adotado por vários poetas modernos — Wesling (1980) cita também “Owen, 

Auden, e o Yeats tardio”, e observa que tais rimas “são claramente desordens 

deliberadas, tentativas de cortar a doçura sonora” que caracterizaria a maioria dos 

                                                           
7 Na verdade, Mello Nóbrega (1965: 63, 74–77) demonstra que a rima entre consoantes e a entre vogais 
postônicas já foram empregadas, ainda que apenas de modo muito esporádico. Foi somente depois de 
redigir e apresentar em congresso o presente trabalho que li a obra de Mello Nóbrega. 
8 Todos os exemplos abaixo são extraídos de Lira (1996). 
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poetas vitorianos.9 Se entendermos a rima perfeita (full rhyme) como a que obedece à 

formula CVC — ou seja, igualdade sonora entre a última vogal tônica do verso e 

qualquer consoante que a seguir — a rima consonantal será representada como CVC, 

um esquema cuja pobreza relativa é evidente.10 À primeira vista, pode parecer tentador 

adotar a rima consonantal em português na tradução de um poema inglês que utilize 

esse recurso. Porém é preciso levar em conta que a consoante na sílaba inglesa tem um 

peso relativo bem maior do que na sílaba portuguesa. Ou seja: no português a consoante 

é um elemento marginal, sendo a sílaba definida essencialmente em função da vogal, 

enquanto que no inglês a sonoridade da consoante tem uma importância muito maior, 

havendo mesmo a possibilidade de uma sílaba ter uma consoante em posição central. 

No inglês norte-americano, na segunda sílaba de uma palavra como brighten ou label 

temos em posição central não uma vogal, e sim uma consoante — respectivamente, uma 

nasal e uma lateral — [������· ��] e [�	
��· �	]. Além disso, em inglês — ao contrário do 

que se dá no português — é possível haver mais de duas consoantes seguidas numa 

mesma sílaba. Numa palavra monossilábica como twelfth [�� �	�] temos duas 

consoantes em posição pré-vocálica e nada menos que três após a vogal; em sculpts 

[���	���] o número de consoantes pós-vocálicas chega a quatro. Assim, a rima 

consonantal de Dickinson representa sem dúvida uma inovação, mas é uma inovação 

permitida pela maior importância da sonoridade da consoante na sílaba inglesa. A 

constatação desse fato nos leva a questionar se a rima consonantal — a solução (ii) das 

arroladas acima — seria de fato uma boa candidata para corresponder à rima 

consonantal inglesa, ainda que, do ponto de vista de uma correspondência formal estrita, 

ela sem dúvida se justifique. Ao menos para os meus ouvidos, a debilidade da consoante 

na sílaba portuguesa impede o reconhecimento de rima num par como “absoluta”– 

“sofrimento”.  

 Examinemos, pois, as opções propostas por Lira que trabalham de modo 

heterodoxo com as vogais. Temos quatro tipos de rima abreviada — os itens de (iii) a 

(vi) acima: rima entre paroxítona ou proparoxítona e oxítona com a mesma tônica, ou 

com tônica oral com nasal, ou com tônica aberta com fechada — mais a rima grave, 

                                                           
9 V. Wesling (1980: 120). 
10 Sigo aqui a representação esquemática adotada em Preminger & Brogan (1993: 1054). 



 9 

(vii), entre as vogais átonas de paroxítonas, e a esdrúxula, (viii), entre vogais finais de 

proparoxítonas. 

 Comecemos com as rimas abreviadas. Trata-se de rimar a tônica de uma 

proparoxítona ou paroxítona com a de uma oxítona, como no exemplo: 

 

 

I taste a liquor never brewed — 

From Tankards scooped in Pearl — 

Not all the Vats upon the Rhine 

Yield such an Alcohol! 

… 

214 

 

Numa taça de pérolas bordada 

Provo desse licor incomparável — 

Nenhum tonel em todo o Reno 

Álcool assim terá! 

... 

 

Temos em “terá” um eco da tônica de “incomparável”, o que é percebido como uma 

rima, sim, no sentido em que uma rima toante é uma rima, porém incompleta, na 

medida em que não preenche os requisitos formais da rima tradicional. Creio que Lira 

encontrou aqui um elemento que corresponde de modo plenamente satisfatório à rima 

consonantal que aparece no original de Dickinson. Tomando a rima entre paroxítona e 

oxítona como paradigma, vejamos o paralelo: 

 

Rima perfeita: CVC–CVC Rima consoante: 'CVC·CVC–'CVC·CVC 

Rima consonantal: CVC–CVC Rima abreviada: 'CVC·CVC–'CVC  

 

Se no inglês a imperfeição relativa se dá pela redução da rima ao segmento consonantal 

pós-vocálico, no português a imperfeição se dá pela redução da rima à vogal da última 

sílaba tônica — que permanece o elemento central e definidor da rima — sem ocorrer, 

porém, repetição do que se segue a ela.  

 As demais formas de rima abreviada são ainda mais imperfeitas, na medida em 

que incluem um contraste oral-nasal ou aberta-fechada. Porém elas podem ser 

justificadas pelo fato de que já existe, na tradição prosódica do português, a 

possibilidade de rimar oral com nasal quando se trata de rimas toantes, e de rimar aberta 

com fechada mesmo num esquema de rimas consoantes (segundo Chociay 1974: 188, 

esse recurso “tem sido empregado desde o Classicismo”).  
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 Parece-me igualmente acertada a observação de Lira no sentido de que a rima 

abreviada é menos aceitável quando o verso agudo aparece antes do grave ou esdrúxulo. 

pois a idéia de eco pressupõe que o primeiro segmento é mais extenso e o segundo 

reduzido. Vejamos um exemplo de rima abreviada invertida: 

 

 

Nor can you cut Remembrance down 

When it shall once have grown — 

Its Iron Buds will sprout anew 

However overthrown — 

1508 

 

Nem se pode matar uma lembrança 

Que já se arraigou — 

Os seus brotos de ferro, se pisados, 

Florescerão de novo — 

  

De fato, é bem mais difícil, ainda que não impossível, perceber em “novo” um eco de 

“arraigou” do que fazer o contrário.11 

 Vejamos por fim a rima grave e a rima esdrúxula. Comecemos com a grave: 

 

�

It is an honorable Thought 

And make One lift One’s Hat 

As One met sudden Gentlefolk 

Upon a daily Street 

946 

 

É um digno pensamento 

E a mão à fronte nos guia 

Qual topar um fidalgo 

Em nossa rua 

 

 Rima perfeita: CVC–CVC  Rima consoante: 'CVC·CVC–'CVC·CVC 

 Rima consonantal: CVC–CVC  Rima grave: 'CVC·CVC–'CVC·CVC 

 

 A meu ver, o principal argumento contra a rima grave é que, ao contrário da 

rima abreviada, que preserva o elemento central da rima do português — a vogal da 

última sílaba tônica do verso — ela se fundamenta num elemento periférico, a sílaba 

                                                           
11 Observe-se que no original a rima é perfeita, mas o tradutor optou por uma rima imperfeita. 
Deixaremos de lado esse ponto na nossa discussão. 
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postônica. Creio que, do ponto de vista perceptual, as sílabas finais de “guia” e “rua” 

são fracas demais para atuarem como elementos rimados.12  

 

 

So proud she was to die 

It made us all ashamed 

That what we cherished, so unknown 

To her desire seemed — 

So satisfied to go 

Where none of us should be 

Immediately — that Anguish stooped 

Almost to Jealousy — 

1272 

 

Tão altiva morria 

Que nos envergonhávamos 

De perceber nosso cuidado 

Contrário ao seu querer — 

Partia tão contente 

Para onde não iríamos 

Depressa assim — que a ansiedade 

Quase inveja se fez — 

 

 

Rima perfeita: CVC–CVC  Rima consoante: 'CVC·CVC·CVC–'CVC·CVC·CVC 

 Rima consonantal: CVC–CVC  Rima esdrúxula: 'CVC·CVC·CVC –'CVC·CVC·CVC 

 

 No caso da rima esdrúxula — versos 2 e 6 no exemplo acima — a rima se daria 

entre as sílabas postônicas de palavras proparoxítonas.13 Porém o próprio Lira observa, 

citando Chociay,14 que, como as proparoxítonas são relativamente raras no português, a 

ocorrência de duas proparoxítonas em lugares em que se espera uma rima por si só 

configura uma espécie de rima — é o efeito obtido por Chico Buarque em “Rosa dos 

ventos” e “Construção”, e por Caetano Veloso em “Um índio”.  Desse modo, a rima 

esdrúxula se dá entre quaisquer duas palavras proparoxítonas, quaisquer que sejam as 

vogais postônicas. A meu ver, continua valendo a idéia de que a centralidade das tônicas 

na rima portuguesa é incontornável. Compara-se o exemplo acima com o seguinte, que 

Lira nos apresenta como outro caso de rima esdrúxula: 

                                                           
12  Escreve Mello Nóbrega (1965: 76) que a rima átona “passa quase despercebida aos ouvidos afeitos à 
consonância”. 
13 Não discutiremos o fato de que houve aqui uma alteração no esquema de rimas do original. 
14 V. Chociay (1974: 176-177, 180-181). 
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Oh, honey of an hour, 

I never knew thy power, 

Prohibit me 

Till my minutest dower, 

My unfrequented flower, 

Deserving be. 

1734 

 

Ó mel de um breve amor, 

De incógnito sabor, 

Rejeita-me 

Até que ao teu dispor 

Minha guardada flor 

Mereça-te. 

 

Aqui bastaria a presença de duas proparoxítonas para obtermos um efeito de rima, mas 

o efeito é ainda reforçado pela ocorrência de uma mesma vogal nas sílabas tônicas, 

ainda que ditongada no verso 3 e isolada no 6 — [
�] e [
]. Comparem-se os pares 

“envergonhávamos”–“iríamos” com “rejeita-me”–“mereça-te”, e não restará dúvida de 

que a rima do segundo é bem mais perceptível. Mais uma vez, é a vogal da tônica que 

vai ter papel de destaque na rima. 

 

III. Conclusões 

 As propostas de soluções para as rimas inusitadas de Emily Dickinson 

apresentadas em Lira (2000) me parecem da maior importância, pelas questões que 

levantam e as conclusões que podemos tirar delas. Vou tentar resumi-las. 

 Idealmente, para cada recurso poético do original deveríamos encontrar um 

recurso que seja correspondente a ele tanto no plano formal quanto no funcional. Um 

exemplo de solução que satisfaz ambos os requisitos é a tradução do inglês de um 

soneto em pentâmetro jâmbico por um soneto em português em decassílabos. O soneto é 

uma forma poética que tem mais ou menos as mesmas conotações nos dois sistemas 

literários; o pentâmetro jâmbico, o metro mais usado no soneto inglês, tem dez sílabas, 

tal como o decassílabo português, que é o metro típico do soneto português. Mesmo 

aqui, é claro, se levantam problemas: deve-se traduzir o soneto shakespeariano pelo 

formato petrarquiano ou manter o formato do original? Mas podemos dizer que temos 

aqui uma solução próxima do ideal.  
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 Tais soluções, porém, nem sempre são possíveis. Muitas vezes somos obrigados 

a escolher uma solução que só corresponda ao original no plano da forma, ou só no 

plano da função. No caso do metro de balada usada por Dickinson, por exemplo, ou 

bem traduzimos um poema que alterna versos de quatro pés por um que também alterne 

versos mais longos e versos mais curtos — uma correspondência puramente formal, já 

que esse tipo de metro não é comum em português — ou bem adotamos uma forma, 

como a redondilha menor, que tenha as conotações de simplicidade e folksiness da 

balada inglesa, mesmo sem corresponder à forma do original. 

 O artigo de José Lira levanta duas outras questões de interesse. Uma é que à 

inventividade do original deve corresponder uma solução igualmente inventiva na 

tradução, em particular quando o procedimento inventivo em questão é uma espécie de 

marca registrada do poeta. As rimas inusitadas de Dickinson, como o sprung rhythm de 

Hopkins e os jogos tipográficos de Cummings, têm uma importância central no seu 

estilo. Assim, a tradução das rimas consonantais de Dickinson por rimas toantes, 

solução que adotei nas minhas versões, é questionável: embora haja uma boa 

equivalência formal entre as duas rimas, minha solução obscurece o que há de novo, 

revolucionário, mesmo, no verso de Dickinson. Lira propõe novos tipos de rimas em 

português para corresponder às rimas inventadas pela poeta americana, e sua proposta 

me parece bem fundamentada. Dentre as soluções apresentadas por ele, porém, a rima 

consonantal a meu ver não pode se recomendada, pois embora formalmente análoga, do 

ponto de vista funcional ela se revela problemática: dada a pouca proeminência da 

consoante na sílaba portuguesa, a rima consonantal tende a não ser percebida como 

rima. Em outras palavras, nesse caso o recurso proposto deve ser descartado por ser 

pouco adequado funcionalmente, por maior que seja a equivalência formal. Esse caso 

contrasta com o da utilização de octossílabos alternando com hexassílabos para traduzir 

o metro de balada: embora a estrofe resultante não pertença ao repertório comum da 

poesia portuguesa e não tenha as conotações popularescas do metro de balada, um nível 

mínimo de funcionalidade é garantido pela existência na tradição portuguesa de outras 

formas de estrofe em que se alternam versos mais longos com mais curtos — p.ex., 

decassílabos com hexassílabos. Contra a rima grave pode se levantar o mesmo 

argumento que apontei contra a rima consonantal. Já a solução da rima abreviada me 

parece excelente, do ponto de vista funcional: embora formalmente bem diferente da 
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rima consonantal de Dickinson, a rima abreviada é, tal como a consonantal, uma forma 

inusitada de rima que é percebida pelo falante como rima, pois preserva o elemento 

fundamental da rima portuguesa: a vogal da última sílaba tônica do verso. Merece ser 

adotada pelos tradutores de poesia, e também pelos próprios poetas interessados em 

utilizar variações em torno da rima tradicional, para “cortar a doçura sonora” de que fala 

Wesling (1980). 

 O trabalho de José Lira é uma contribuição preciosa para uma prosódia 

comparada do inglês e do português. Ainda que nem todas as soluções por ele sugeridas 

me pareçam viáveis, as questões levantadas são fundamentais. E, numa área onde muita 

coisa ainda está por ser feita, como é o caso da prosódia comparada, no momento o mais 

importante é justamente fazer as perguntas certas.  
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