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Resumo 
 

A pesquisa pretende entender a construção do signo estético pelo processo de tradução 
articulado na fronteira semiótica presente entre diferentes sistemas de signos. Para isso, 
estabelece a relação entre a ideia de tradução intersemiótica, elaborada por Jakobson e 
revista por Júlio Plaza, com as noções de  fronteira semiótica, memória cultural e tropo 
propostas por Iuri Lotman. Como estratégia metodológica, é realizada a análise de 
algumas cenas do longa-metragem A festa de Babette, considerando-se os intercâmbios 
tradutórios presentes em determinados planos com as artes plásticas. Com isso, 
objetiva-se ampliar a discussão acerca da função exercida pelos processos tradutórios na 
cultura.  
 
Palavras-chave: Signo estético, tradução intersemiótica, fronteira cultural, análise 
fílmica, semiótica.   
 

Introdução 

 

Como ocorre a relação comunicativa entre diferentes esferas da cultura? De que 

maneira é possível haver a troca de informações entre sistemas de signos distintos? 

Como funciona o processo interativo que se instaura entre essas linguagens? Trata-se de 

questões que norteiam esta comunicação e que estiveram e estão, de alguma forma, 

presentes nas discussões dos teóricos das linguagens e dos semioticistas quando 

discorrem, por exemplo, sobre a dinamicidade do signo, a expansão da semiose ou a 

geração de novas linguagens.   
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Do ponto de vista dos pesquisadores da Escola de Tártu-Moscou, 

particularmente de um dos seus principais representantes, Iuri Lotman, a relação 

comunicativa entre as linguagens foi investigada com base na ideia de fronteira 

semiótica (LOTMAN, 1996), uma vez que a interação entre elas ocorre somente nesse 

espaço ambivalente, o qual é tanto lugar de intersecção quanto de delimitação entre as 

individualidades envolvidas.  

Formulada com base na teoria matemática dos conjuntos, a noção de fronteira 

cultural conseguiu interpretar por que motivo as linguagens nunca alcançam a tendência 

entrópica, além de responder à dúvida acerca da preservação das especificidades de 

cada linguagem, mesmo que elas estejam em contínuo processo de intercâmbio de 

informações.  

Articulada pela contiguidade e pela continuidade entre os sistemas de signos, a 

fronteira cultural é responsável pelo funcionamento do mecanismo semiótico 

denominado por Lotman (1996, p.69) como paradoxo estrutural ou contradição 

estrutural. Trata-se de um mecanismo constituído por duas forças contrárias e 

complementares, a homogeneidade e a heterogeneidade, que constroem entre si uma 

relação de dominância e de subordinação.   

Quando predomina a tendência à homogeneidade sob a heterogeneidade, a 

linguagem volta-se para si com a intenção de se auto-organizar pelo reordenamento do 

seu repertório com base nas novas informações que foram produzidas entre sistemas. 

Nesse momento, a fronteira semiótica demarca o limite entre as esferas culturais a fim 

de que cada uma mantenha a sua identidade e continue sempre distinta da outra para 

prosseguir com a troca de informações com outros sistemas.  

Na reversão desse processo, há a predominância da tendência da 

heterogeneidade sob a homogeneidade, quando a fronteira semiótica funciona como 

espaço de diálogo entre as linguagens, permitindo que novos signos e arranjos 

combinatórios entre signos sejam constituídos. De acordo com Lotman, “así como en la 

matemática se llama frontera a un conjunto de puntos perteneciente simultáneamente al 

espacio interior y al espacio exterior, la frontera semiótica es la suma de los traductores 

<filtros> bilingues pasando a través de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o 

lenguajes)” (LOTMAN, 1986, p.24). 

Dessa maneira, por meio da dominância da heterogeneidade e através da 

fronteira semiótica que age como espaço de diálogo, configura-se o processo de 
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tradução entre linguagens a partir do instante em que elementos de um sistema de signos 

funcionam como matéria-prima para a produção de novos traços em outra esfera 

cultural. No espaço ambivalente, a tradução articula-se pela disponibilidade em perceber 

os traços distintivos imersos em outro organismo e, também, pela capacidade de 

transformar a informação externa em interna. 

Não se trata, portanto, de um simples transporte de signos e de arranjos textuais 

de um ponto ao outro, mas da geração de signos e textos culturais que foram codificados 

por pelo menos duas linguagens e que se tornam cada vez mais complexos conforme o 

aumento das linguagens e das semioses envolvidas.  

 

1. A elaboração do signo estético 

 

A tradução de uma informação por outra linguagem permite compreender uma 

forma específica de gerenciamento da modelização (MACHADO, 2003, p. 163) que 

decorre da relação colaborativa entre sistemas de signos, no momento em que o modo 

de organização de uma esfera cultural serve de modelo para a configuração de outros 

sistemas de signos.  

Apesar de parecer haver uma relação de causa e consequência entre o traduzido 

e o elemento gerado a partir dele, não é essa lógica determinista produzida pela 

performance temporal que configura o funcionamento da tradução, pois todo e qualquer 

processo tradutório implica a coexistência de tempos distintos por meio da interface 

entre aquilo que foi produzido, aquilo que já existe e o que está por vir.  

Ao investigar o funcionamento da tradução intersemiótica, Júlio Plaza (1987) 

alertou para essa multiplicidade de tempos provocada pela própria tradução, ao afirmar 

que: “a tradução, ao recortar o passado para extrair dele um original, é influenciada por 

esse passado ao mesmo tempo em que ela também como presente influencia esse 

passado” (PLAZA, 1987, p.6).  

A confluência de tempos num mesmo espaço possibilita compreender a 

operação da tradução através da fronteira semiótica, onde as relações de sincronia e 

simultaneidade rearticulam e tencionam as relações de adição e de sucessão decorrentes 

da natureza contígua do tempo.   

Entre o existente e o que está por vir, o tempo é corrompido pelo espaço e, nele, 

não se instauram apenas relações de identidade e de fidelidade, as quais não se 
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equivalem nem tampouco se igualam. Ao contrário, por meio do confronto e da 

comparação entre elas, é possível perceber que também existe o intraduzível, o algo que 

não pôde ser capturado e, portanto, permitiu que em seu lugar surgisse outra coisa. O 

intraduzível é evidenciado pelos limites impostos tanto pela linguagem quanto pelos 

meios e procedimentos no momento das tentativas de apropriação das informações 

advindas de outra linguagem. Trata-se de uma característica da tradução intersemiótica 

que leva em consideração a materialidade do processo tradutório, uma vez que ele 

“incide sobre os modos e meios de que dispõe a tradução em cada presente que é seu 

para introjetar a história no seu corpo” (PLAZA, 1987, p.9).  

Conceito introduzido por Roman Jakobson (1969, p. 65), a tradução 

intersemiótica foi compreendida como “interpretação dos signos verbais por meio de 

sistemas de signos não-verbais” para contemplar um tipo de tradução que ocorria fora 

dos limites de uma mesma linguagem e/ou que não estivesse circunscrita ao domínio 

apenas dos signos discretos. Retomada por Júlio Plaza (1987) à luz da semiótica 

peirciana, o conceito de tradução intersemiótica manteve a ideia de diálogo entre 

sistemas de signos distintos, mas passou a ser compreendida também por meio de sua 

dimensão estética.   

 Dessa perspectiva, a tradução intersemiótica constrói-se, sobretudo, por meio da 

materialidade sígnica e, portanto, tem como predominância o aspecto icônico do signo. 

É por isso que Plaza (1987, p.23) afirma que “na medida em que uma linguagem 

acentua suas características centrípetas e concretas, ela perde para a funcionalidade do 

simbólico o que ganha em qualidade”, ou seja, ela se volta, principalmente, para as suas 

qualidades, características e propriedades perceptivas em detrimento das dimensões 

representativa e interpretativa do signo. 

A dominância da iconicidade do signo acontece na sincronicidade entre tempos 

distintos formada pela fronteira semiótica, onde repousam as relações de analogia entre 

os signos já existentes e o signo gerado pela tradução intersemiótica, que passou a ser 

denominado signo estético por Plaza (1987, p.25). Opera-se, portanto, o eixo das 

simultaneidades proposto por Saussure (1969, p. 95), no qual signos distintos coexistem 

e compartilham o mesmo espaço semiótico ─ por meio das semelhanças que há entre 

eles ─, e também se articulam como metáforas, terceiro modo de configuração sígnica 

do hipoícone proposto por Peirce, as quais “representam o caráter representativo de um 
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representamen através da representação de um paralelismo com alguma outra coisa” 

(PEIRCE, 1990, p.64).   

Portanto, o signo estético aproxima-se de outro signo ou de um fenômeno pela 

semelhança entre as suas materialidades e/ou pela analogia entre o representamen do 

signo estético e as sensações que as propriedades de outro signo ou fenômeno podem 

provocar. No entanto, é importante ressaltar que a metáfora não é a própria relação de 

analogia, mas é a síntese que decorre dessa relação e, por isso, ela se apresenta como 

um hipoícone que adentra o nível de terceiridade, mesmo estando sob a dominância da 

primeiridade.   

Pela dimensão da metáfora, é possível entender que o signo estético não busca 

representar outro signo ou fenômeno pela analogia entre formas, mas que ele se constrói 

pela síntese derivada das possibilidades de semelhança percebidas entre as 

materialidades envolvidas. O elemento externo não é a causa que determina a existência 

do signo estético, até porque as relações de sucessão do tempo foram corrompidas pelo 

espaço de interseção da fronteira semiótica. O que se tem são tempos e contextos que se 

encontram por meio da síntese analogizante entre as qualidades de sensações.  

É por isso que Plaza afirma que, no processo tradutório, ocorre “o passado como 

uma imagem diagramática que se configura no instante de uma escolha” (PLAZA, 

1987, p. 9). O signo estético, então, não deriva de uma imagem já existente, mas 

estabelece com ela uma sobreposição analógica entre as suas configurações 

diagramáticas. Nesse sentido, a metáfora de Peirce incorpora o diagrama, o qual 

também contém a imagem que se instaura como um signo estético ao nela se traduzir a 

própria metáfora.   

Porém, a metáfora não apenas ressalta as analogias, mas também possibilita 

perceber as diferenças entre qualidades do signo estético e as características do 

fenômeno e/ou de outros signos. Essas diferenças decorrem tanto dos limites tradutórios 

de cada linguagem quanto da capacidade criativa de uma esfera cultural que tenta 

transpor o ruído comunicativo entre linguagens, ao propor novas formas de ordenação 

sígnica.  

 

2. A performance da tradução intersemiótica 
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Para avançar na explanação do modo de articulação do signo estético pela 

tradução intersemiótica, será feita, nesta seção, a análise de um recurso visual utilizado 

pela adaptação para o cinema do conto “A festa de Babette”, de autoria de Karen Blixen 

(pseudônimo da escritora dinamarquesa Isak Dinensen), que pertence ao livro Anedotas 

do destino, editado em 1958. O caso foi selecionado por ser um discurso 

intencionalmente baseado em outro. Além disso, ele contempla a tradução ocorrida 

entre esferas culturais distintas por meio do diálogo entre cinema, literatura, artes 

visuais e religião.  

Dirigido por Gabriel Axel e lançado em 1987, o longa-metragem, também 

intitulado de A festa de Babette, narra principalmente a festa em homenagem a um 

falecido pastor, fundador de uma seita luterana e pai de Martine e Filippa (Philippa). 

Após ganhar 10 mil francos da loteria, Babette decide oferecer o jantar como forma de 

agradecimento pelo gesto solidário das duas irmãs, já de meia-idade, que a acolheram 

em sua casa por 12 anos. Cozinheira que deixou a França por causa da guerra civil, 

Babette gasta todo o seu prêmio com a elaboração de um esplendoroso cardápio, que é 

oferecido a ambas e aos seus humildes amigos. Acostumados com uma vida de 

renúncias por causa da religião, os convidados, moradores de um isolado vilarejo 

localizado na Jutlândia, uma península da Dinamarca, vivem uma prazerosa experiência 

mundana por meio da degustação das delícias da culinária francesa.  

No conto de Blixen, a renúncia das irmãs a constituírem suas próprias famílias e 

a dedicação delas aos trabalhos de caridade e às atividades na igreja, mesmo após a 

morte do pastor, decorrem em grande medida da personalidade controladora de seu pai. 

O próprio deão declarava que “para ele e sua vocação, as filhas eram sua mão direita e 

esquerda” (BLIXEN, 2006, p. 26). Sempre ao lado do pai e acompanhando-o 

principalmente nos afazeres da igreja, Martine e Filippa respeitavam essa relação 

sacerdotal com seu genitor e dela se nutriam, a qual se configurava como uma espécie 

de “ideal do amor celeste; dele estavam repletas e não se deixavam ser tocadas pelas 

chamas deste mundo” (BLIXEN, 2006, p. 27).  

Logo no início do longa-metragem A festa de Babette (00:04:04), há uma 

digressão temporal para o contexto em que o pastor ainda está vivo. Por meio desse 

flashback, têm-se informações sobre a atuação dele na comunidade, as paixões da irmã 

mais velha, Martine, pelo jovem oficial Lorens Lowenhielm e da caçula, Filippa pelo 
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cantor lírico Achille Papin, assim como a respeito da relação de interdependência entre 

o pai e suas filhas, que executam quase todas as tarefas em conjunto.  

Exercidas pela mesma 

personagem, a liderança religiosa e 

a autoridade paternal são 

apresentadas no decorrer do 

primeiro tempo do filme e 

enunciam-se visualmente na cena 

ocorrida na casa do deão, em que as 

filhas, alguns fiéis e habitantes da 

pequena cidade e o jovem 

Lowenhielm estão sentados em 

torno da mesa de jantar, atentos às palavras do pai/pastor (00:11:38). Por meio de um 

plano de conjunto fixo (fig.1), tem-se o pastor em pé, posicionado na cabeceira da mesa 

horizontal. Do seu lado direito, está sentada Martine e, do seu lado esquerdo, encontra-

se, também sentada, a outra filha, Filippa.   

A imagem do pastor, centralizada no quadro e iluminada pela luz que surge na 

janela existente atrás dele; a extensão da própria mesa e a disposição das outras 

personagens ao longo de cada lado desta, possibilitam diagramar uma relação piramidal 

que parte do primeiro plano da cena em direção à cabeça do deão. Pelo gerenciamento 

da perspectiva, esboça-se a ilusão da tridimensionalidade da cena e a totalidade do 

quadro fragmenta-se em espaços distintos que estão localizados entre a parte inferior e a 

parte superior do enquadramento, entre a posição mais afastada e a mais próxima da 

cabeceira do anfitrião e entre o primeiro plano e o fundo da cena. Por meio dessas 

coordenadas, configura-se a hierarquia entre as suas partes, permitindo, com isso, 

valorar os fragmentos pela lógica da gradação.  

Presentes no conto de Blixen pelas ações, caracterização e desempenho das 

personagens, as relações de predominância e subordinação entre o deão e seus 

discípulos e entre o pai e as filhas adquirem, na cena cinematográfica analisada, uma 

dimensão visual por meio da articulação da figura da pirâmide.  

A tridimensionalidade da imagem no plano bidimensional foi uma conquista 

produzida pelos pintores, artistas e arquitetos do período do Renascimento, a partir dos 

trabalhos dos italianos Giotto di Bondone, que “redescobriu a arte de criar uma ilusão 

Fig.1-Deão e as filhas em torno da mesa. 
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de profundidade numa superfície plana” (GOMBRICH, 2013, p.150), e Filippo 

Brunelleschi, que fundou a arquitetura da Renascença ao desvelar as leis matemáticas 

responsáveis pela construção da perspectiva (GOMBRICH, 2013, p.170). A pirâmide 

visual forma-se, por exemplo, na pintura mural que representa a Santíssima Trindade 

(fig.2), feita por Masaccio e, também, no quadro Madona com Santos feito por 

Giovanni Bellini (fig.3). Em ambas as obras, a cena se avoluma por meio de diferentes 

níveis espaciais que distribuem hierarquicamente as personagens entre o plano terrestre 

e o plano mais próximo ao divino.   

Apesar de serem apresentadas por linguagens diferentes e terem origens 

contextuais distintas, as obras citadas do Renascimento e a cena analisada do longa-

metragem A festa de 

Babette aproximam-se por 

meio da analogia entre 

algumas partes de suas 

configurações visuais, o que 

possibilita haver entre elas a 

configuração do signo de 

dimensão estética. Isso 

implica dizer que não há 

necessariamente entre as 

imagens uma relação 

causal, como se uma fosse 

a referência, de fato, da 

outra, pois, no processo de 

tradução, o que ocorre é a contínua tradução da tradição (MACHADO, 2003, p.30) de 

signos, formas, sentidos e arranjos imersos na memória da cultura.  

A articulação da memória proposta pela semiótica da escola de Tártu-Moscou é 

constituída tanto pela lógica temporal quanto espacial. Pela dimensão diacrônica, têm-se 

a percepção de uma espécie de estabilidade entre textos oriundos de épocas distintas 

com base na recuperação, reprodução, ressignificação, permanência e manutenção de 

alguns traços compositivos. A constância desses traços permite identificá-los como 

invariantes que, pela analogia entre formas, passam a ser percebidos como semelhantes.  

Fig.2- Santíssima Trindade de Masaccio. 
Fig.3 - Madona com Santos feito por Giovanni Bellini. 
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Atua, portanto, outra dimensão da memória por meio da articulação do espaço 

sobre o tempo. Ela é responsável por demonstrar a capacidade criativa da cultura no 

momento em que novas configurações são produzidas na fronteira semiótica pela 

tradução entre sistemas. Nesse caso, o novo passa a ser conhecido em contraste com o já 

existente, ou seja, a ideia de “variante” só adquire sentido em sintonia com o que foi 

reconhecido como “invariante”. Trata-se, por conseguinte, da própria ideia de 

informação que, de acordo com Bougnoux, é “o acontecimento que emerge sobre o 

fundo estável de um horizonte de expectativas ou de configurações mais ou menos 

previsíveis” (1999, p. 137).  

Da perspectiva da tradução intersemiótica, o acontecimento promovido pelo 

gerenciamento da informação é o dado novo que se apresenta tanto pelos traços 

compositivos que não estabeleceram relações de analogia entre si, quanto pelo que há de 

distinto entre os traços que foram assemelhados.  

Como já foi mencionado anteriormente, a tradução provoca a confusão entre 

tempos que é acentuada pela tradução intersemiótica de natureza estética, uma vez que a 

articulação da metáfora possibilita estabelecer relações de analogia entre os traços 

identificados como invariantes que foram constituídos pela lei de constância que há 

entre eles. Além disso, a síntese analogizante permite ressaltar, além das semelhanças, o 

que há de distinto entre os elementos analogizados. Percebe-se, portanto, a informação 

como dado novo, como elemento variante.  

A configuração da cena do longa-metragem A Festa de Babette pela imagem da 

pirâmide visual possibilita aproximá-la, por semelhança entre formas, de outros textos 

imersos na cultura que também utilizaram a estratégia de gerar a hierarquização e 

tridimensionalidade do espaço no plano bidimensional. Entre eles, persiste uma 

contínua tradução de um tipo de configuração espacial por meio de diferentes semioses 

que demonstram a capacidade da cultura em funcionar como uma mente e uma 

memória.  

No próprio longa-metragem, a estratégia de posicionar as personagens de 

maneira hierárquica pela construção da perspectiva será retomada em outros momentos 

para demonstrar a função de autoridade e liderança que a personagem Babette 

conquistará paulatinamente na narrativa.  
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Destaca-se, primeiramente, o momento da chegada da personagem no vilarejo, 

numa noite chuvosa de setembro (00:29:29). Babette bate na porta da casa das irmãs, 

que será aberta por 

Martine, 

acompanhada de 

Filippa. Por meio de 

um plano americano, 

num enquadramento 

fixo do interior da 

casa, avistam-se as 

irmãs posicionadas 

de costas para a 

câmera e de frente 

para a porta. No 

momento em que 

Martine abre a porta, 

elas trocam de 

posição (Figs. 4 a 6), de modo que Babette, assustada e toda molhada pela chuva, se 

mantém entre elas (fig. 7). As irmãs, que atuam como extensões dos braços do pai já 

falecido e que estavam ao seu lado na cena da mesa (Filippa à esquerda e Martine à 

direita), agora compõem a base de uma nova trindade cujo vértice poderá ser ocupado 

com a chegada de Babette, o que 

ocorrerá posteriormente, no momento 

em que ela anuncia às irmãs sua 

decisão de promover um banquete em 

homenagem ao pastor com o dinheiro 

que recebeu da loteria.  

Na sequência, que começa às 

00:51:27, a trindade entre as 

personagens se reconstitui, de fato, por 

meio do vértice ocupado por Babette e a base constituída de um lado por Filippa e do 

outro por Martine (fig.8). A posição antes ocupada pelo deão agora é assumida por outra 

Figs. 4 a 7 – sequência da chegada Babette. 
 

Fig.8 - Babette com Filippa e Martine. 
. 
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liderança, que oferecerá um jantar capaz de elevar seus consumidores ao plano do 

sublime, do divino.  

 

3. O signo estético e o tropo 

 

A intraduzibilidade entre diferentes sistemas sígnicos, da qual resulta a 

edificação do signo estético, tal como ele foi definido por Júlio Plaza, também foi 

abordada por Lotman. No âmbito da sua obra, essa questão destaca-se quando da 

discussão acerca da ação do dispositivo inteligente da cultura e da constituição do tropo 

retórico.   

Para desenvolver seu ponto de vista acerca da existência de uma inteligência da 

cultura, Lotman toma por base a heterogeneidade constitutiva da consciência humana, 

cujo funcionamento se distingue-se pela correlação e pelo tensionamento continuamente 

edificado pela ação de duas tendências completamente opostas, delimitadas por cada um 

dos hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo caracteriza-se pelo raciocínio lógico e 

sequencial, ao passo que o direito se distingue pelo pensamento analógico, que, por sua 

vez, propende a ser mais espacial. O equilíbrio ou a simetria dos intercâmbios entre 

cada uma dessas tendências ou, ainda, a atividade simultânea de ambas podem originar 

a inibição recíproca, gerando uma "cierta regularidad de la consciencia" (LOTMAN, 

1996, p. 48) ou um estado de estabilização.  

Por outro lado, a "desconexão" momentânea que gera  a intensa atividade de um 

dos hemisférios, pela qual se nota a irregularidade dos intercâmbios e a assimetria entre 

eles, posteriormente, tende a favorecer a ação da outra parte. Isso acontece porque os 

textos produzidos e acumulados por um dos lados passam a estimular a ativação da 

tendência contrária, acarretando assim a retração da primeira. Uma vez finalizado o 

ciclo, opera-se uma nova situação de estabilização, até que o processo seja novamente 

reiniciado.   

Para Lotman, similar é o movimento da cultura. A ação do dispositivo 

inteligente apenas se faz atuante pela assimetria e pelos intercâmbios continuamente 

edificados entre sistemas "estructuralmente contrastantes" (1998, p. 18), pautados por 

formas de ordenação absolutamente díspares. Mediadas pela fronteira semiótica, a 

relação tradutória caracteriza-se pela intraduzibilidade, uma vez que não se realiza por 

meio de um algoritmo prévio dado de antemão, mas ocorre mediante analogias que 
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tomam por base determinadas especificidades dos códigos colocados em relação ou, 

ainda, por um "cierto repertorio de traducciones "corretas" (posibles), lo cual hace 

indispensable la existencia de un mecanismo de corrección" (LOTMAN, 1998, p. 20).  

Nesse contexto, tais "traduções corretas" não devem ser entendidas como se 

houvesse uma única maneira possível ou exata para efetivar a tradução. Da mesma 

forma, o "mecanismo de correção" não se realiza com base num parâmetro 

preestabelecido, pois se trata de uma ação característica do dispositivo inteligente 

relativa à sua capacidade de selecionar, dentre um conjunto de opções possíveis, aquela 

que melhor sintetiza o confronto entre diferentes individualidades semióticas, do qual 

resulta a emersão de um texto cultural absolutamente inusitado, capaz de incitar a 

produção de novos sentidos na cultura. Assim:    

 
el hecho de que dicho dispositivo es libre, lo hace racional. La racionalidad 
no consiste en que el dispositivo escoja soluciones ‘adecuadas’, ‘buenas’ o 
‘morales’, sino en el hecho de que escoge. Cuál de estas calificantes 
resultará aplicable o inaplicable, depende de la perfeccioón del mecanismo 
de corrección (LOTMAN, 1988, p.20).  

 

É em conformidade com a ação do dispositivo inteligente da cultura e a 

intraduzibilidade entre diferentes sistemas que o tropo retórico deve ser compreendido. 

Como Lotman indica (1998, p. 124), no âmbito dos estudos sobre retórica e a despeito 

da sua diversidade de tipos, sendo a metáfora e a metonímia os mais estudados, o tropo 

é comumente definido pelo deslocamento semântico produzido entre um signo e outro, 

de modo que um signo presente num dado arranjo textual necessariamente faça 

remissão a outro ausente, operacionalizando assim a substituição de um pelo outro.  

Jacques Dubois et al. (1977, p. 45-46) observam que tal modificação semântica pode ser 

resumida a duas regras centrais: a substituição de um signo por outro no mesmo 

sintagma e a permutação de um mesmo signo em dois momentos distintos da 

combinação sintagmática.  

A essa discussão, Lotman acrescenta que a constituição do tropo 

obrigatoriamente envolve a relação de intraduzibilidade entre diferentes sistemas 

sígnicos. Assim como Plaza e Jakobson, ainda que se refira à relação entre signos 

discretos e não discretos para situar a questão concernente à intraduzibilidade entre 

diferentes esferas, Lotman (1996, p. 123) aponta que tal relação elucida apenas uma das 

modalidades possíveis de intraduzibilidade. A diversidade de formas expressivas 
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existentes na cultura e as colisões entre elas podem gerar intercâmbios e arranjos 

textuais absolutamente imprevisíveis.  

Nesses casos, deve-se considerar igualmente a individualidade dos sistemas de 

linguagem colocados em relação e os espaços semânticos relacionados a cada um deles. 

Quanto maior for a incompatibilidade entre eles ou, ainda, a "impertinência" da inclusão 

de um universo semântico em outro,  maior será o efeito retórico produzido.   

Retomando a análise do filme A festa de Babette, percebe-se que, pela interação 

tradutória que se estabelece entre o cinema e as artes plásticas, se torna possível 

construir uma relação de tridimensionalidade no espaço bidimensional do filme, 

subvertendo aquilo que é previsto na linguagem fílmica. Ao mesmo tempo, é por meio 

desse recurso que ocorre a aproximação e o tensionamento de universos semânticos 

distintos.  

Isso se mostra mais claramente quando a personagem Babette passa a ocupar o 

espaço delegado à autoridade envolta pela dimensão do sagrado. Nesse caso, observa-se 

a recorrência de um sema comum, passível de ser discriminado nas obras de Giotto di 

Bondone e Fillipo Brunelleschi e nos planos indicados anteriormente, em que o deão 

ocupa a posição central da mesa e, posteriormente, quando Babette se senta em uma 

cadeira diante de Filipa e Martine, que estão de costas para a câmera e sentadas lado a 

lado. No espaço entre as duas, Babette é focalizada como vértice superior do triângulo 

que se forma entre as personagens. Porém, se nas  primeiras imagens há a correlação de 

universos semânticos compatíveis, o mesmo não se pode dizer quando a cozinheira 

passa a ocupar a posição central, dada a sua condição humilde e, até então, de 

subalternidade.  

Com isso, emerge uma situação semântica nova e, ao mesmo tempo, paradoxal:  

uma cozinheira que, na esfera social, não ocupa nenhum papel de destaque é colocada 

em equivalência à sacralidade e à autoridade, ampliando assim os sentidos que a 

personagem passa a suscitar na narrativa fílmica.  

 Nota-se a impossibilidade de se construir tal aproximação semântica somente no 

âmbito da linguagem cinematográfica. Interpõe-se a fronteira semiótica entre duas 

esferas que, como Lotman indica (1998, p. 14), devem possuir algum elemento 

invariante comum para que a tradução seja possível e, ao mesmo tempo, serem 

suficientemente distintas para que a síntese tradutória não seja previsível.  
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No âmbito do cinema (LOTMAN, 1978, p. 46), o plano possui a mesma 

"liberdade" da palavra, pois, assim como ela, pode ser isolado no sintagma e 

recombinado com outros. Isso permite estabelecer a proximidade entre a composição 

dos planos do filme A festa de Babette e um processo construtivo inaugurado pelas artes 

plásticas. Por outro lado, o autor assinala que, dentre as artes cuja estruturalidade 

sistêmica abarca as artes visuais, o cinema é a única que permite "construir uma 

personagem humana como uma frase disposta no tempo" (1978, p. 46). É por isso que, 

no sintagma fílmico aqui analisado, se torna possível estabelecer os contrapontos e as 

aproximações entre a autoridade exercida pelo pai e posteriormente por Babette, pelos 

quais ocorre a permutação de um mesmo sema em dois contextos absolutamente 

distintos, mas que mantêm a relação tradutória com as obras de Giotto di Bondone e 

Bruneslleschi.   

Compreende-se assim por que Lotman afirma que o tropo não se resume a ser 

um mero ornamento sobreposto a uma linguagem, mas consiste no "punto de empalme 

de dos lenguajes" (LOTMAN, 1996, p. 129), sem o qual não seria possível construir 

uma determinada informação nova ou aproximar universos semânticos distintos. Assim 

como o signo estético, o tropo materializa uma situação de intraduzibilidade na cultura, 

em que se observa a desautomatização do processo tradutório, já que, conforme foi 

apontado anteriormente, ele não pode ser deduzido com base em determinados padrões. 

Com isso, alarga-se a compreensão das funções exercidas pelo  tropo na cultura, uma 

vez que, pela perspectiva vinculada aos teóricos da Escola de Tártu-Moscou, seu 

funcionamento não pode ser dissociado da fronteira semiótica e do dispositivo 

inteligente da cultura.     

 

Considerações finais 

 

No âmbito dos estudos semióticos, não há como desconsiderar a importância 

delegada aos processos tradutórios, responsáveis por originar a formação de novas 

mensagens na cultura e, por consequência, gerar novos sentidos e redefinir aqueles já 

existentes. Porém, ao trazer esse tema à tona, interessa-nos ampliar o debate sobre a 

função exercida por esses processos na cultura.  

Quando introduzimos na discussão a questão relativa ao dispositivo inteligente 

da cultura definido por Lotman, ficou evidente que o signo estético ou o tropo adquirem 
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uma função muito mais abrangente que meramente servir de ornamento, como muitas 

vezes é recorrente, uma vez que eles seriam responsáveis por introduzir, na 

configuração semiótica dos sistemas que compõem a cultura, "un grado de indefinición 

que esta última necesita" (LOTMAN, 1996). Isso ocorre porque, ainda segundo Lotman, 

a consciência criadora da cultura é analógica, de modo que os textos produzidos como 

resultado dos processos de intraduzibilidade seriam os responsáveis por gerar os devires 

e as transformações nos sistemas constitutivos da cultura.    

Percebe-se assim que os processos tradutórios, pautados pela intraduzibilidade e 

edificados pela fronteira semiótica, passam a exercer uma importante função cognitiva 

na cultura, pela qual, conforme apontado, se opera a perenidade das tradições, que são 

continuamente redefinidas por meio das relações de intraduzibilidade entre diferentes 

sistemas, da mesma forma que se ampliam os sentidos que elas são capazes de suscitar. 

Paralelamente, novas tradições irrompem. Com isso, torna-se possível entender de que 

maneira a cultura aciona seus próprios mecanismos inteligentes, sem os quais, ela 

própria pereceria.     
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