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Resumo 

 

Após retomar o debate sobre a função da tradução como um fenômeno comunicativo, este 

artigo propõe discutir como esse elemento fundante para o mecanismo da tradução se 

comunica com os limites semióticos daquilo que é incomunicável e daquilo que é 

intraduzível, revelando o quanto essas duas características estão próximas. O debate se 

estende mais amplamente a respeito desses dois elementos sob os quais a tradução não age 

de modo convencional: os nomes próprios, personificados ou não, e os conceitos 

filosóficos, que condensam em si grandes construções teórico-discursivas. 
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Tradução e Comunicação X Intraduzível e Incomunicável 
 
 
 Sempre se espera que, ao começar um artigo que fale sobre tradução, haja uma 

breve conceituação do que é a tradução. Aqui, se trabalhará com o conceito de tradução do 

modo como ele é percebido pelo russo Roman Jakobson. É notável que a percepção que 

Jakobson tem do mecanismo da tradução é bastante sofisticada, ao percebê-lo não apenas 

como um fenômeno linguístico, mas de transmutação semiótica de signos. O que fica claro 

em sua discussão é que uma mensagem em qualquer sistema de signos pode encontrar seu 

equivalente num outro sistema de signos. O exemplo mais nítido é a adaptação de um livro 

para o cinema. 

 Numa publicação recente, Gonçalves (2012) analisa a tradução como um fenômeno 

de comunicação e destrincha as implicações desse fato para o estudo da tradutologia. A 

tradução é, assim, a conversão de uma mensagem primeira, numa segunda mensagem 
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constituída num outro sistema de signos; onde ambas tenham equivalência estrutural e de 

conteúdo. O tradutor é, portanto, um receptor do primeiro fluxo comunicacional que, dadas 

as competências para tal, torna-se emissor da mensagem traduzida, que atingirá novos 

receptores. Campos (1986) já havia notado essa disposição da tradução dentro do sistema 

de comunicação preconizado por Jakobson, mas é em Aubert (1994, p.13) que encontramos 

o esquema ilustrativo que segue: 

 

 
 Diante disso, faz-se imperativo perceber porque a tradução acontece. Isto é, porque 

aquele primeiro fluxo de comunicação não estanca no seu primeiro grupo de receptores, 

mas é reconvertido por um receptor/emissor específico (o tradutor) para alcançar um novo 

grupo de receptores; num processo que pode ser repetido ad infinitum (vide as retraduções 

de textos bíblicos, por exemplo). Ora, porque outro motivo acontece a tradução, senão pelo 

fato de que aquele segundo grupo de receptores não possuem acesso a primeira mensagem? 

Aubert (1994, p. 10) nos apresenta isso na forma de um bloqueio, melhor demonstrado no 

esquema a seguir. 

 

 
 A tradução nasce, portanto, de um primeiro incomunicável, que Ricoeur (2011) 

chamava de intraduzível inicial ou de partida. Para Ricoeur, que analisava a tradução a 

partir de sua fundamentação linguística, este era determinado pela multiplicidade das 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3

línguas, o que impediria que, a priori, um alemão tivesse acesso a um texto em mandarim. 

Nós, por outro lado, vamos abdicar do nome intraduzível em detrimento de incomunicável, 

na medida em que aquela primeira mensagem que não atinge este dado receptor (que é, 

posteriormente, o receptor da tradução) não é para ele intraduzível, e sim não consegue 

comunicar-lhe por causa de certo bloqueio.  Como diria Aubert (1994, p. 76), “(...) a 

diversidade é a própria justificativa, a razão de ser da tradução. Não fossem diversos os 

códigos, as culturas, os momentos históricos, os homens, não haveria motivo para se 

traduzir.”. Assim é que, adaptando a proposta de Ricoeur, diremos que este elemento 

incomunicável – que por si só demanda a existência da tradução – se deve a multiplicidade 

dos sistemas semióticos, em que um dado indivíduo versado num deles pode não ter acesso 

ao outro. 

Exemplos existem aos vários, e todos remetem àquela noção semiótica que 

Jakobson tem da tradução. Podemos supor que um grupo de jovens da periferia de uma 

grande cidade, como São Paulo, não tenha acesso direto à nona sinfonia de Beethoven 

(composta num contexto histórico e social completamente diverso daquele em que vivem). 

Imaginemos, então, que um grupo de dança de rua faça uma apresentação no local onde eles 

vivem ao som da nona. Uma simples tradução da mesma mensagem do universo musical 

para o da dança permitiria que o bloqueio desses jovens a música clássica fosse superado. 

Ricoeur (2011) avança do contexto mais amplo para o mais específico, viajando da 

multiplicidade das línguas para a unicidade das palavras, àquelas a quem o próprio 

Jakobson (2007) dizia tem valores diferentes na tradução e no original. Empreendendo essa 

lógica, podemos perceber que, uma vez que a multiplicidade dos sistemas semióticos 

evolua para a prática da tradução, o tradutor se encontrará num desafio quando o processo 

de tradução atingir o elemento mais básico a ser traduzido: o signo. A mudança do signo 

original para o signo traduzido implicará numa diferença de valor que, entretanto, não torna 

a tradução impossível. 

Para desvendar esse aspecto, é preciso relembrar a concepção de Jakobson de que a 

tradução é um tipo de interpretação. No papel de interprete, o tradutor realiza operações de 

escolha na mudança de um sistema semiótico para outro. A tradição dos estudos de 

tradutologia tende a considerar essas escolhas do tradutor como perdas, um equívoco. A 

mudança de signo exige mudanças de intensidade maior ou menor; elas não 

necessariamente representam uma perda, mas também podem assumir a posição de um 

ganho. A tradução de livros para filmes, para usar um exemplo sempre lembrado para a 
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tradução inter-semiótica, exige que o diretor, ao conduzir o roteiro, faça escolhas visuais 

que não seriam necessárias ao autor, enriquecendo a história quanto a vestimentas, 

paisagens ou mesmo a etnia de um personagem. Longe de significar uma perda, essa 

mudança representa um verdadeiro ganho para a mensagem original, que passa a possuir 

mais elementos do que os que haviam a priori. 

Umberto Eco (2011, p. 118) reconhece que mesmo na linguagem verbal, há casos 

em que a tradução consegue dizer mais que o original. O autor italiano, porém, se opõe a 

esta prática, defendendo que “dizer mais” é “trair” o texto original. Assim como 

poderíamos pensar que “dizer menos” também pode ser considerado “traição”. De fato, o 

grau de traição não se apresenta maior ou menor a partir do quanto se diz do original, mas 

no quão fiel a tradução seja ao “texto” de partida. Assim é que retomamos a Ricoeur (2011) 

e sua discussão sobre a dicotomia fidelidade/traição. Assim também é que observamos em 

Gonçalves (2012), que é a mensagem a pedra de toque da tradução. A equivalência entre a 

segunda mensagem e a primeira é o que permite que o processo tradutor se concretize, na 

identificação entre fonte e destino. 

Essa noção de Ricoeur sobre a relação entre tradutibilidade e traição apresenta ainda 

outro aspecto a respeito da presença do incomunicável na tradução. Vemos que a traição 

nada mais é do que um resultado desagradável do processo, onde a nova mensagem não 

consegue comunicar o mesmo da mensagem anterior, influência direta do papel de 

interprete do tradutor. E não é tradução, precisamente, porque não consegue romper com 

aquele bloqueio que separa o grupo de receptores da mensagem emitida pelo primeiro 

receptor. Mantem-se, portanto, o incomunicável. O próprio Ricoeur (2011, p. 55) articula o 

intraduzível ao voto de fidelidade. 

Quando após a tentativa tradutora o incomunicável resiste, o processo de tradução 

não se efetivou. Fato que só se dará quando a mensagem da tradução for equivalente à 

mensagem do original, comunicando o mesmo e preservando a instância da fidelidade (mas 

não igualdade). Além da traição, esse incomunicável pode ser mantido por características 

próprias dos sistemas semióticos envolvidos no processo. É o caso da impossibilidade 

linguística de se reproduzir o famoso poema conceitual Luxo/Lixo, “escrito” por Augusto 

de Campos na década de 60, para o mandarim, que utiliza um alfabeto diferente. A 

reprodução do poema segue abaixo. 
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Essa impossibilidade de efetuar a tradução, representada por um incomunicável 

final, dada a incapacidade de formular uma mensagem final equivalente a inicial, não é 

absoluta. Mudando-se o sistema semiótico, isto é, esquecendo-se o mandarim e partindo-se 

para uma outra base sígnica, a tradução se tornaria possível. Tome-se o exemplo do grupo 

de arquitetos e artistas BijaRi que em 2008 expôs a escultura “LUXO”, parte da série 

“Poesia dos Problemas Concretos”, disposta ao lado do lago do Ibirapuera como parte da 

exposição Planeta Sustentável. Tão conceitual quanto o poema de Augusto de Campos, a 

escultura forma a palavra “LUXO” a partir de fardos de lixo reciclado, como se pode ver na 

imagem abaixo. Nota-se que há uma diferença entre o “lixo” feito de “luxos” de Augusto de 

Campos em contraposição ao “luxo” feito de lixo do BijaRi. Ainda assim, mantem-se a 

tradução porque a mensagem da escultura é equivalente a do poema, de modo que alguém 

que nunca leu o poeta (e tradutor) consegue depreender a essência de sua obra. 
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 Por falar nos limites da tradutibilidade, não se pode deixar de admitir que haja outro 

mecanismo pelo qual um receptor falante do mandarim pode ter acesso ao poema de 

Augusto de Campos: utilizando marcações, observações e notas que expliquem a esse leitor 

o significado das palavras “luxo”, “lixo” e que o ponha a par da construção semântico 

estrutural do poema, anuindo para a relação existe entre essas palavras na língua 

portuguesa. Essa solução é cabível para a superação do incomunicável inicial, mas não é 

uma tradução. Primeiro porque ela não elimina o bloqueio de comunicação; pelo contrário, 

ao levar o segundo receptor ao lugar do primeiro, ela explicita a existência desse bloqueio. 

Segundo porque, ainda que este receptor consiga depreender daí a mensagem comunicada 

originalmente, o processo da tradução inclui a mudança sígnica e a constituição de uma 

nova mensagem equivalente, o que não ocorre. 

 

Elementos intraduzíveis 

 

 Jakobson (2007, p. 69) nos diz que “As línguas diferem essencialmente naquilo que 

devem expressar, e não naquilo que podem expressar.”. Tome-se “expressar” por 

“comunicar”, e perceber-se-á que, dentro do contexto que é trabalhado aqui, se todas as 

línguas podem (não devem, como brilhantemente lembra Jakobson, e isso faz toda a 

diferença) comunicar as mesmas coisas, então, a tradução é, por princípio, sempre possível. 

Resguarde-se a questão da equivalência e fidelidade. O que não é exatamente verdade. 

Existem alguns elementos para os quais o instituto da tradutibilidade não se aplica por 

princípio, como se pretende discutir aqui. 

 O primeiro desses elementos diz respeito aos nomes próprios. Derrida (2006) inicia 

seu discurso sobre a metáfora da Torre de Babel e suas implicações para a tradutologia 

justamente por aí. “Babel: antes de tudo um nome próprio, seja.”, diz Derrida (2006, p. 11) 

logo no início de seu ensaio. O francês atenta, assim, para um aspecto interessante da 

questão das traduções. Enquanto os nomes comuns estão sujeitos à tradução de forma 

simples, os nomes próprios se relacionam de forma particular com esse fenômeno, como 

nos diz Derrida (2006, p. 21): 

 
“Ora, o nome próprio, enquanto tal, permanece sempre intraduzível, 

fato a partir do qual pode-se considerar que ele não pertence, 

rigorosamente, da mesma maneira que as outras palavras, à língua, 
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ao sistema da língua, que ela seja traduzida ou traduzante 

(traduisante).” 

 

 Mais a frente, Derrida (2006, p. 23) questionará a tradução de nomes próprios 

quando há um equivalente em outro idioma. Não restam dúvidas, por exemplo, que “Pedro” 

é o equivalente de “Peter” em inglês, de “Pierre” em francês e de “Pietro” em italiano. 

Entretanto, a fábula de Peter Pan, escrita pelo britânico James Matthew Barrie não se 

transforma, quando da tradução dessa história originalmente contada na peça Peter And 

Wendy de 1911, no conto sobre “Pedro Pã”. Mesmo que o nome “Peter” tenha o 

equivalente no “Pedro” em português, ou que na língua lusa o nome do deus que inspirou 

Barrie, “Pan”, escreva-se como “Pã”, lusófonos de todo o mundo continuam conhecendo a 

história do menino que não queria crescer como a história de “Peter Pan”, sem 

questionamentos quanto à origem claramente britânica do nome de seu personagem central. 

 O mesmo não se pode dizer da ilha fictícia inventada por J. M. Barrie, onde Peter 

Pan vive e onde magicamente (e metaforicamente) o efeito do tempo não atinge as crianças, 

impedindo-as de crescer. A “Neverland” dos escritos de Barrie traduziu-se naturalmente por 

“Terra do Nunca” no português, de forma tão aceitável quanto um lusófono naturalmente 

traduziria “London” por “Londres”. O fenômeno de adaptação de nomes de lugares 

estrangeiros para língua nativa tem até nome em português, exotopônimo, e sua aplicação é 

tão recorrente quanto se faz uso de “Nova Iorque” no lugar de “New York”. E mesmo 

quando há homonímia, caso de “Paris” (francês), “Paris” (inglês) e “Paris” (português), 

onde a pronuncia insiste em nos lembrar que, apesar de possuírem a mesma grafia, tratam-

se de palavras diferentes advindas de línguas diferentes. 

 Derrida (2006, p. 23) se opõe até a isto, defendendo que a passagem de nomes de 

locais é tão intraduzível quanto à de pessoas. Cita diretamente os casos de “London” e 

“Peter” de que se tratou acima. Falta a ele não só a percepção empírica, mas também a 

sutileza estrutural para perceber que “London” e “Londres” referem-se sempre à mesma 

entidade de sentido (no caso, a capital inglesa), enquanto que “James” (prenome de Barrie) 

e “Jacques” (nome de Derrida, e equivalente do inglês “James” em francês) referir-se-ão 

sempre a entidades diferentes, isto é a pessoas diferentes. 

 Que elemento, então, poderíamos evocar para compreender porque dados nomes 

próprios personificados, reais como o de James Matthew Barrie ou fictícios como o de Peter 

Pan, tenderão a intraduzibilidade enquanto nomes próprios não-personificados, reais como 
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o de London ou imaginários como o de Neverland, tenderão a tradução? A resposta está no 

cerne de tudo o que foi discutido antes sobre a função comunicativa da tradução. Podemos 

afirmar com certa precisão que um tradutor brasileiro que se refira a “Londres” comunicará 

ao seu interlocutor o mesmo que um “autor” inglês teria comunicado ao utilizar “London”. 

Essa tradução é tão aceitável que, provavelmente, será isso que se encontrará na versão em 

português da peça de Barrie quando houver referência à cidade natal de Wendy. 

Esse fenômeno, como foi dito, não tende a acontecer com nomes personificados. 

Dificilmente uma tradução de Peter And Wendy em português informaria que seu autor é 

um tal “Diogo Mateus” Barrie, ainda que “Diogo” e “Mateus” sejam respectivamente os 

equivalentes em português de “James” e “Matthew”. Por uma questão que envolve, 

inclusive, a identificação autoral, a referência a James Matthew se perderia se sua obra 

fosse publicada no Brasil sobre o nome de “Diogo Mateus”. Preserva-se o nome original, 

sobretudo, porque ele está carregado de significados sobre a existência do autor que são 

intraduzíveis. E não poderia ser de outra forma já que os homens, ao contrário dos lugares, 

são dotados de um complexo sistema sócio-psico-cultural. 

É preciso se destacar também que essa preservação acontece inclusive quando há a 

mudança de alfabeto de que falamos acima. Dada a impossibilidade de se preservar 

graficamente o nome original do músico e poeta chinês 廖亦武 na escrita corrente ocidental, 

a saída encontrada para realizar a manutenção da singularidade dele é preservando seu 

nome fonético. Assim é que, obedecendo aos recortes fonéticos de cada uma das línguas e 

alfabetos de que tratam essa passagem, grafa-se o nome do dissidente chinês como “Liao 

Yiwu”. Mesmo não sendo o ideal, a preservação fonética garante, junto consigo, a 

preservação da individualidade daquele homem. 

Essa percepção sobre o intraduzível pode ser estendível a outras situações onde ele 

se ache posto. Na tão sempre difícil tradução poética, como já foi dito, e além, prevalecendo 

o intraduzível sempre que for impossível encontrar uma mensagem num dado sistema 

semiótico que comunique o mesmo que a mensagem original. Ricoeur (2011, p. 24-25) dará 

um contorno maior à tradução de obras filosóficas. A dificuldade – ou impossibilidade – 

tradutória nessa área se apresenta “(...) na medida em que ela surge no próprio plano do 

recorte dos campos semânticos que se mostram não exatamente superposáveis de uma 

ligação a outra.” (RICOEUR, 2011, p. 24-25). 

Ricoeur vai chamar atenção aí para o fato de que certas palavras-chave filosóficas, 

tais como “Aufheburg” e “Dasein”, não existem senão como parte de uma extensa 
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textualidade, condensando conceitos amplos, abstratos e específicos, de modo que a própria 

substituição delas por palavras do idioma nativo significaria a negação de toda a carga 

sígnica na qual elas estão inseridas. O pensamento de Ricoeur se sustenta no movimento 

internacional dos Dicionários dos Intraduzíveis, capitaneados pela publicação do 

Vocabulaire Européen des Philosophies, da filosófa e filóloga francesa Barbara Cassin em 

2004. O vocabulário de Cassin reúne termos filosóficos que são considerados intraduzíveis 

porque a mudança de sistema semiótico ocasionaria mudanças nos seus significados 

técnico-teóricos. Mais uma vez a tradução se torna impossível, e mais uma vez ela é 

classificada assim, sobretudo, porque a pretensa mensagem gerada pela busca de uma 

tradução acabaria por corromper a mensagem original naquilo que ela comunica. O que 

evidencia o contexto de que a traição acaba por simbolizar a intradutibilidade. 
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