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Pensamento Intersemiótico 

 

Como num movimento que traça linhas formando tramas de interpretações e produção 

de significados, numa conversão de signos em outros signos, o artista intermídia, escritor e 

professor, Julio Plaza expõe no seu livro Tradução Intersemiótica, editado pel Perspectiva, um 

percurso elaborado a partir de estudos nas práticas artísticas com diversas linguagens e meios, 

ou seja, a multimídia e a intermídia, para produzir uma reflexão apoiada na teoria semiótica 

de Charles Sanders Peirce. Esta contribuiu para que o autor demonstrasse na prática a teoria 

da Tradução Intersemiótica. 

Certamente a estrutura “triádica” de Julio Plaza, composta pela origem espanhola, pela 

formação artística na França e produção cultural no Brasil a partir da década de sessenta, 

contruibuiu para a construção do entrelaçamento de ideias, pensamentos e autores que 

culminaram no discurso na Tradução Intersemiótica. O livro é dividido em três partes, no 

entanto, a introdução que antece cumpre um papel importante na contextualização da 

problemática da Tradução Intersemiótica, trazendo para a superfície conceitos relacionados às 

formas diacrônicas e sincrônicas apoiados nas reflexões de Roman Jakobsom e Walter 

Benjamim para compreender as relações entre a história e linguagem. 

Neste sentido, Plaza analisa a contraposição entre história linear e mônada, ou seja, 

sem partes, bem como investiga as distintas formas e estratégias de operar sobre o passado, ou 

recuperá-lo, para se projetar o presente sobre o futuro, permitindo uma leitura que pode ir 

além do campo das artes plásticas. Para construir essa trama da temporalidade na Tradução 
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Intersemiótica, Plaza se apropria da teoria semíótica de Peirce, estabelecendo um paralelo 

entre passado-ícone, presente-índice e futuro-símbolo. Portanto, os signos em relação a seu 

objeto são os que mais interessam para a Tradução Intersemiótica. 

 O poder de autogeração das relações triádicas se caracteriza no processo sígnico como 

continuidade e devir, ou seja, num processo de semiose (ação do signo), sequencial, sucessivo 

e ininterrupto, válido para o pensamento. Afinal, para Peirce pensamos em signo e onde exista 

pensamento, este existe por mediação de signos, inserido numa cadeia semiótica que tende ao 

infinito. Neste sentido, pensamento é tradução e, portanto, todo pensamento é tradução de 

outro pensamento. Para socializar e conhecer o pensamento, este precisa ser “extrojetado” por 

meio da linguagem, assim, pensamento e linguagem são atividades inseparáveis. O próprio 

pensamento já é intersemiótico. 

 Como o interesse e foco de Plaza é a produção de linguagem com função estética, ele 

desenvolve um raciocínio sobre a especificidade do signo estético em virtude da sua busca 

pelo signo genuíno, por isso é revelado seu interesse pelo Objeto Dinâmico mesmo que o 

artista opere em cima do Objeto Imediato que se apresenta, voltando assim sua atenção para 

dois movimentos, o centrífugo que instaura a semiose e o centrípeto, “regressivo”, que tende à 

“contracomunicação”. Assim, compreendemos que tradução e criação são operações 

similares, num contínuo refluxo e, consequentemente, tradução e invenção se retroalimentam. 

 A relevância entre as relações, os sentidos, meios e códigos, como tradução entre os 

diferentes sistemas de signos é relevante para a Tradução Intersemiótica. Afinal, o operador 

tradutor como pensamento em signos precisa de canais e de linguagens que permitam 

socializar esses pensamentos e estabelecer uma ação sobre o ambiente humano. Na criação 

artística suportes e linguagem se entrelaçam, e se constituem numa matriz de infinitas formas 

de expressão. Desta mesma maneira os sentidos humanos, inscrito neste processo, 

determinam tanto a produção quanto a recepção sígnica. 

 A Tradução Intersemiótica é compreendida como transcrição de formas que visa à sua 

transformação, assim, seu interessa está nas relações estruturais dos diferentes signos 

definindo procedimentos que orientam a criação. Para esta abordagem, Plaza distingue três 

matrizes de tradução: Tradução Icônica, Tradução Indicial e Tradução Simbólica. 

 Estas tipologias, sem intenção de serem classificatórias, orientou o laboratório 

realizado por Julio Plaza no processo de Tradução Intersemiótica na última parte do seu livro, 

denominado “oficina de signos”, trazendo para a sua prática artística todo o conhecimento 

conferido. Este laboratório foi desenvolvido a partir das obras de Haroldo de Campos, Décio 
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Pignatari, Augusto de Campos, dentre outros. O resultado é apresentado com imagens e 

descrição do processo de tradução e transcodificações entre as Artes da Poesia, Artes 

Plásticas, Literatura e Cinema, empregando diversos suportes, meios e linguagens. 

 A leitura da Tradução Intersemiótica inspira não somente artistas plásticos, mas 

qualquer individuo, afinal, pensamento é tradução, operação que realizamos com desenvoltura 

no cotidiano sem nos darmos conta da complexa estrutura que envolve seu processo. 
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