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CAPÍTULO 3
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de memória de tradução
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Universidade Federal de Uberlândia

Silvana Maria de Jesus 
Universidade Federal de Uberlândia

Tânia Liparini Campos
Universidade Federal da Paraíba

Introdução 

No decorrer deste capítulo, a subcompetência instrumental 

processo tradutório, as diversas subcompetências coocorrem e se 
complementam. Entretanto, como a subcompetência instrumental 
é aquela que consiste nas habilidades de pesquisa, uso de recursos 
tecnológicos e fontes de documentação necessários para a 
realização da tarefa de tradução, serão tratados aqui, de forma 
mais destacada, esses aspectos. 

Uma das formas de abordar o ensino e a aprendizagem de 
tradução é por meio de contínuas tarefas de tradução, termo pro-

-
de de trabalho durante a aula, representativa da prática tradutória, 
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dirigida intencionalmente para a aprendizagem da tradução e de-
senhada com um objetivo concreto, uma estrutura e uma sequên-
cia de trabalho” (Hurtado Albir, 1999, p. 56, tradução nossa)31.

Com base na abordagem de aprendizagem por tarefas, 
portanto, este capítulo tem como proposta o planejamento e 

contribuir para a aquisição da subcompetência instrumental e 
para a formação geral do tradutor ou tradutora32. 

1 A subcompetência instrumental

 A subcompetência instrumental é uma das cinco que 
compõem o modelo de competência tradutória do PACTE (2003) 

predominantemente procedimental relacionado ao uso de fontes de 
documentação e de tecnologias de informação e comunicação aplicadas à 
tradução: dicionários de todos os tipos, enciclopédias, gramáticas, livros 
de estilo, textos paralelos, corpora eletrônicos, ferramentas de busca etc. 
(PACTE, 2017, p. 40, tradução nossa)33 

31 unidad de trabajo en el aula, representativa de la práctica traductora, que 
se dirige intencionalmente al aprendizaje de la traducción y que está diseñada 
con un objetivo concreto, una estructura y una secuencia de trabajo.
32  Neste capítulo, optamos pelo uso da linguagem inclusiva de gênero, com 
o intuito de dar maior visibilidade às mulheres e de estabelecer maior 
simetria na representação dos dois sexos no uso da língua. 
33 Predominantly procedural knowledge related to the use of documentation 
resources and information and communication technologies applied to 
translation: dictionaries of all kinds, encyclopaedias, grammars, style books, 
parallel texts, electronic corpora, search engines, etc.
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Entende-se documentação como o processo de reunir 
conhecimentos, selecionar e organizar informações documentais 

Ao documentar-se, o tradutor ou tradutora reúne informações 
diversas e adquire um conhecimento maior e mais aprofundado 
sobre aquilo de que trata o texto. Dessa forma, ele/a consegue 
avaliar vantagens e desvantagens das soluções encontradas 
e decidir quais seriam as mais adequadas. Um dos objetivos 
de se desenvolver essa subcompetência é também “preparar 

utilizar as diferentes fontes de documentação para a tradução e a 
interpretação” (Kelly, 2002, p. 17, tradução nossa).34

O desenvolvimento da subcompetência instrumental, portan-
to, está atrelado à aquisição de conhecimento sobre as diferentes 
fontes de documentação e ferramentas de auxílio à tradução dispo-
níveis, assim como à aprendizagem de estratégias para o uso des-
sas fontes e ferramentas que embasem as escolhas tradutórias na 
produção de uma tradução adequada às instruções recebidas (cf. 
capítulo 1 sobre translation brief) e ao público-alvo pretendido.

2 Objetivos e materiais

O objetivo deste capítulo é apresentar um projeto de tradução 
no par linguístico inglês-português que englobe diversas etapas do 

e o uso de corpora, e a utilização dessa documentação na realização 
do projeto de tradução com o uso de um sistema de memória de 

34 
fuentes de documentación para la traducción y la interpretación. 
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projeto de tradução está dividida em 12 tarefas, que englobam as 
etapas de documentação, além da realização da tradução em si e 

O objetivo geral da proposta é realizar a tradução, do inglês 
para o português, de um texto especializado em etapas gradativas 
para a detecção e solução de problemas tradutórios. Os principais 
conhecimentos a serem trabalhados são: conhecimento de 
diferentes fontes de documentação disponíveis para a tradução 
de textos especializados, elaboração de materiais de consulta para 
tradução de textos especializados e conhecimento de ferramentas 
de auxílio à tradução. Esses recursos serão utilizados na tradução 
de um texto especializado do inglês para o português, neste caso, 
o abstract

A proposta é destinada, principalmente, a tradutores 
e tradutoras em formação que já tenham a subcompetência 
bilíngue desenvolvida (cf. capítulo 4), estejam familiarizados 
com o uso de computadores e da Internet e já tenham sido 
introduzidos às funcionalidades básicas das ferramentas de 
corpus e dos sistemas de memória de tradução. As tarefas 
podem ser realizadas com o acompanhamento de docentes de 
tradução em cenários de ensino e aprendizagem, ou de forma 

desejam aprimorar seus conhecimentos sobre a aquisição da 
subcompetência instrumental. 

3 A proposta didática

O projeto de tradução proposto aqui se desenvolve por 
meio de tarefas, que incluem orientações prévias para a tradução 
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do texto-fonte (doravante TF), quais sejam: leitura do TF em 

textos paralelos35 (documentação via material textual); pesquisa 
terminológica e uso criterioso de fontes, como glossários e 
dicionários monolíngues, bilíngues, de língua geral ou especializados 
(documentação via material de referência); utilização de corpora 
on-line e compilação de corpora especializado (documentação 
via corpus); criação de memória de tradução (doravante MT) via 
corpus abstract) em 
língua portuguesa, utilizando um SMT com incorporação da lista 

As tarefas são sequenciais e o material compilado e/ou 
produzido em cada tarefa será utilizado para a realização da etapa 
subsequente. 

4 Desenvolvimento do projeto de tradução 
4.1 O projeto de tradução e o texto-fonte

No mundo atual, em que ciência e tecnologia dominam a 
vida cotidiana nos centros urbanos, a tradução de textos técnicos 

tradutora.

35 Textos paralelos são textos auxiliares na tarefa tradutória. Trata-se de 
“textos que versam sobre o mesmo assunto, tanto originais como traduzidos” 
(Vermeer, 1986, p. 28 apud Sigle, 2014, p. 40). São, portanto, importantes 
para leituras informativas. Não se deve confundir com o termo da Linguística 
de corpus corpora paralelos como “corpora de textos-fonte e suas 
respectivas traduções” (Baker, 1993, p. 248).
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Além do conhecimento sobre as línguas envolvidas na 
tradução, passa-se a lidar com as nuances dos vários tipos e 
gêneros textuais que envolvem o uso de linguagem especializada, 

Atualmente, a língua inglesa é a língua franca das ciências e, 
por esse motivo, a maioria dos textos de divulgação e informação 

Assim, a realidade do mercado de trabalho de tradução brasileiro 

traduções na direção português-inglês, ou tradução inversa, nas 
palavras de Hurtado Albir (1999).

Embora a tradução para o inglês seja mais comum quando 

um projeto de tradução direta, isto é, do inglês para o português, 

terminologia e o uso de fontes de documentação na tradução de 
um texto especializado, como já mencionado. 

Para a realização do projeto de tradução, solicita-se ao 
tradutor ou tradutora em formação ou autodidata que avalie o 
projeto com base nas instruções a seguir:

Integrantes de um grupo de pesquisa estrangeiro pretendem enviar o 
resumo de sua pesquisa para apresentação em um congresso brasileiro da 
área de Cardiologia e solicitam a tradução para o português do abstract 
reproduzido no Quadro 1. 
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Quadro 1 - TF – Abstract da área de cardiologia

Reoperation for mitral paravalvular leak: a single-centre experience 
with 200 patients

Sameh M. Said, Hartzell V. Schaff, Kevin L. Greason, Alberto Pochettino, 
Richard C. Daly and Joseph A. Dearani

Department of Cardiovascular Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Abstract

OBJECTIVES: Paravalvular leak (PVL) is a major cause of morbidity and 
mortality after mitral valve replacement. Risk factors and data on long-
term surgical outcomes are lacking.
METHODS: 

was 64±11years. Haemolytic anaemia was present in 85 (41%) patients, 
while 137 (67%) patients were in New York Heart Association Class III or 
IV. Baseline creatinine was above 1.5 in 91 (44%) patients, while chronic 
steroids were used in 14 (7%) patients. Active endocarditis was present 
in 8 (4%) patients. Device occlusion was attempted in 21 (10%) patients.
RESULTS: PVL was most common at the aortomitral curtain (82 patients, 
40%). Repair was possible in 105 (51%) patients. Early mortality 
occurred in 11 (5%) patients. Mean follow-up was 5 (maximum 19) years. 
Overall survival at 1, 5 and 15 years was 83%, 62% and 16%, respectively. 
Death due to heart failure or cardiogenic shock occurred in 39 patients. 
Recurrence occurred in 43 (21%) patients and reoperation was required 
in 19 patients. Multivariate analysis revealed advanced New York Heart 
Association class (P<0.0001), active endocarditis (P=0.013), chronic 
steroids (P=0.022), previous coronary artery bypass grafting (P=0.026), 
baseline creatinine above 1.5 (P=0.001), (P<0.0001) to be predictors of
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late mortality. Active endocarditis (P=0.0004) and chronic steroids 

reoperation due to PVL recurrence was 89% and 84%, while freedom 
from late intervention was 94% and 61% at 5 and 15 years, respectively. 
CONCLUSIONS: PVL after mitral valve replacement is associated with 
increased morbidity and mortality. Re-repair is possible, but recurrent 
PVL is a risk factor for late mortality, and reoperation should be performed 
prior to the onset of advanced heart failure.

Keywords: Paravalvular leak • Device closure • Mitral valve reoperation

Fonte: Said et al. (2017, p. 806).

Propõe-se, então, a tarefa número um: leitura atenta do TF. 
O tradutor ou tradutora, ao entrar em contato com o TF, poderá 

em que o texto se insere. 
A partir do próximo subcapítulo, serão discutidas diferentes 

possibilidades de fontes de documentação para a tradução de um 
texto especializado, como o TF apresentado neste subcapítulo, e 
apresentadas as tarefas subsequentes.

4.2 Documentação via textos paralelos

Após a leitura do TF, inicia-se o processo de documentação 
para a tradução, em que a busca por fontes de informação 
fundamenta o trabalho de tradução. Nessa fase, o tradutor ou 
tradutora poderá recorrer a um conhecimento maior sobre a 
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cardiologia, por meio da leitura e do estudo de textos paralelos. 
Textos paralelos são textos autênticos, não traduzidos, escolhidos 
entre os textos do repertório textual tanto da língua e cultura-
alvo como da língua e cultura-fonte e que tratam do mesmo tema 

formam e informam sobre o padrão de linguagem e estrutura 
textual da área de especialização: em cardiologia, o tema mitral 
paravalvular leak.

Cada vez mais, a literatura aponta o conhecimento de 
domínio como ponto essencial para uma tradução de qualidade, 
tornando-se fundamental orientar tradutores e tradutoras em 
formação sobre a leitura atenta do texto-fonte e de textos paralelos 
antes de iniciarem a tarefa de tradução propriamente dita.

paralelos, além de apresentarem a terminologia do domínio, são 
uma boa fonte de documentação quando se trata de conhecer 

artigos da área (neste caso, cardiologia). Sabe-se que, inclusive, a 

sentido, os textos paralelos, se bem escolhidos, são uma fonte de 
documentação bastante completa.

Um bom material de apoio encontrado por meio de pesquisa 

por exemplo. Usar as palavras-chave do TF como direcionadoras 

Não entraremos aqui em uma discussão aprofundada sobre a 

faz-se necessária uma busca criteriosa. 
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seguir alguns critérios. Buscas na Web, feitas de forma geral, não 
levam a resultados satisfatórios. Sugere-se, como uma forma de 
otimizar resultados, a realização de buscas no Google Acadêmico, 

especializadas (cardiologia, dentre outras) por meio de palavras-
chave. Dentre os resultados encontrados, pode-se ainda conferir 
se o(s) texto(s) foi(foram) publicado(s) em periódico(s) da 
área e se o periódico em questão é indexado. Isso indica maior 

Assim, estabelece-se a tarefa número dois: a busca, em fontes 

sobre o tema central do TF (paravalvular leak), que poderão ser 

melhor compreensão do assunto.
Ao fazermos uma busca no Google Acadêmico utilizando as 

palavras-chave paravalvular leak, cerca de 12.00036 resultados 

selecionamos, nas opções de data, “desde 2014” (ver as opções 
que aparecem à esquerda dos resultados no Google Acadêmico). 
O resultado passou a ser então menor, ou seja, cerca de 5.000 
publicações. Ao clicarmos no primeiro link, um artigo de título 

Leaks in Surgical Prosthesis: An Expert Statement, somos 
direcionados ao site do European Heart Journal. Uma forma de 

36 Esse número pode variar, uma vez que a Web é constantemente atualizada 
e o material disponível pode aumentar ou diminuir. A busca mencionada foi 
realizada em março de 2018.
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se ele está indexado no Portal de Periódicos Capes/MEC37. Ser 

aumenta a aceitação e o status da publicação no meio acadêmico-
European Heart 

Journal é indexado. Outros indexadores bastante conhecidos, que 
trazem temas diversos, são o SciELO38 (nacional e aberto) e a Web 
of Science39 (internacional e com acesso pessoal ou institucional). 

A leitura de textos paralelos permite o primeiro contato com 
a terminologia da área pesquisada. No caso do texto especializado, 
o foco recai sobre a compreensão e tradução dos termos, assunto 
que será explorado no subcapítulo a seguir.

4.3 Documentação via terminologia

inevitavelmente entra-se em contato com termos. Um termo 

40). Segundo a Norma ISO, é a “designação verbal de um conceito 

nossa)40. Pode também ser chamado de unidade terminológica, 
e o conjunto de termos de uma área especializada denomina-se 
conjunto terminológico ou simplesmente, terminologia. 

37 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 20 
mar. 2018.
38 Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 20 mar. 2018.
39 Disponível em: . Acesso em: 20 
mar. 2018.
40 .
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de especialidade e seu vocabulário, ou seja, os termos, é a 

evidente quando se trata de textos especializados.
É preciso salientar que, em Terminologia, embora se 

reconheça que é justamente por meio dos termos que os textos 
especializados são mais caracterizados, sabe-se que esses tipos 
de textos são marcados por uma norma discursiva própria, ou 
seja, possuem características comuns, muitas vezes constantes e 
padronizadas em vários níveis, como lexical, semântico, sintático, 
narrativo e discursivo, a depender do domínio em que se inserem. 
Neles predomina geralmente a função referencial, pois o objetivo 
principal é fornecer informações. Ou seja, a terminologia é 
essencial e seu desconhecimento pode trazer problemas para a 
tradução, por exemplo, o uso de terminologia inadequada ou não 

Embora possa trazer potenciais problemas no momento da 

ela oral ou escrita. Entretanto, ao trabalhar com duas línguas, o 

que cada terminologia faz um recorte diferente da realidade 
extralinguística. A tradução desse tipo de texto, portanto, é um 
processo que implica a compreensão tanto do texto quanto 
dos termos especializados na língua-fonte (doravante LF) para 
se chegar a soluções tradutórias para o contexto da língua-
alvo (doravante LA). Assim, a pesquisa terminológica torna-
se importante, pois busca reconhecer os termos utilizados 
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determinado contexto e sua tradução literal pode não corresponder 
a esse contexto. Nesse sentido, a pesquisa terminológica auxilia 
na busca por termos que sejam efetivamente utilizados por 
especialistas na outra língua.

Do ponto de vista da tradução especializada, conhecer 
e reconhecer a terminologia da área do texto a ser traduzido 
pode facilitar o processo, muito embora seja preciso destacar 
que não se trata de estar ciente apenas das designações verbais 

compreendê-los em contexto. A documentação por meio de textos 
paralelos e corpora pode tornar possível o reconhecimento do 
conceito dos termos e sua relação com outros dentro do sistema. 

se compreendem as relações que se estabelecem entre os termos, 
como ilustra a Figura 1.

Figura 1 - Relação entre termos

Afecções agudas da aorta

dissecção clássica da aorta

ruptura da média com
formação de hematoma

intramural ou iatrogênica

ulcerações da aorta

Fonte: As autoras.
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Com base na Fig
Protocolo de Regulação de Cardiologia do Instituto de Atenção 
Básica e Avançada à Saúde (Iabas) (Iabas, 2017), as afecções 
agudas da aorta são divididas em quatro tipos. Nessa situação, 
os termos “dissecção clássica da aorta”, “ruptura da média com 
formação de hematoma intramural”, “ulcerações da aorta” e 
“dissecção traumática ou iatrogênica” são todos tipos de afecção 

termo genérico (hiperônimo) “afecção aguda da aorta”. Todos eles 

tem acesso ao conhecimento especializado que transmitem.

Essa etapa é crucial para que se possa consultar esses termos em 

de termos pode ser feito de maneira manual (em dicionários) ou 

explicados a seguir). Embora essas duas formas de documentação 
possam ser complementares, existem limitações nesses aparatos 
tecnológicos e as máquinas não substituem o conhecimento 
linguístico do tradutor-pesquisador ou da tradutora-pesquisadora.

Um termo pode ser, de acordo com sua forma (expressão), 
simples (um só elemento ou lexema) ou complexo (dois ou mais 
lexemas, aos quais se podem acrescentar outros elementos) 
(Barros, 2007, p. 21-22). Vemos, no TF apresentado no Quadro 
1, exemplos de termos simples, como morbidity e reoperation, 
e exemplos de termos complexos ou sintagmáticos, como 
paravalvular leak e mitral valve replacement.

especialmente os sintagmáticos (com dois ou mais lexemas), 
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geralmente são baseados em seu grau de lexicalização, isto é, no 

uma busca manual em dicionários e sem aparatos tecnológicos, 

em dicionários ou glossários, bilíngues e monolíngues, gerais e de 
especialidade. Com o auxílio de tecnologias, pode-se complementar 
essa pesquisa utilizando-se buscadores e corpora on-line.

Para o reconhecimento terminológico, podem-se seguir os 

monolíngues. Com isso, passa-se à tarefa número três -
ção dos termos técnicos da área de cardiologia no TF que compo-
rão a lista terminológica bilíngue, a ser criada na tarefa cinco.

No TF, observa-se o uso de mitral paravalvar leak, que 
parece ser um dos principais termos do artigo. É em torno dele 
que as demais relações semânticas podem ser estabelecidas, por 
exemplo, com seu hiperônimo paravalvar (ou paravalvular) leak.  

Paravalvular leak (PVL) is an uncommon yet serious complication 
associated with prosthetic valve implantation. Paravalvular leak refers 
to an abnormal communication between the cardiovascular chambers 
adjacent to a prosthetic valve. Paravalvular leaks occur in patients who 
have undergone surgical valve replacement, with an incidence of  2–10% 
in the aortic position and 7–17% in the mitral position. Although most 
PVLs are asymptomatic and have a benign clinical course, an estimated 
1–5% of  patients with PVLs can lead to serious clinical consequences.
(Kliger et al., 2013, p. 638, grifo nosso).

Observa-se que existem pelo menos dois tipos de paravalvar 
leak, conforme os grifos evidenciam. Isso traz pistas sobre como 
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pesquisar uma solução de tradução para o termo em língua 
portuguesa. 

próxima tarefa será a busca de traduções no português para esses 
termos, caracterizando o trabalho de pesquisa em terminologia 
bilíngue, como será detalhado na tarefa número quatro, no 
subcapítulo a seguir.

4.4 A terminologia bilíngue

TF poderá ser realizada conforme os seguintes procedimentos: 

a correspondência (ou não) no que diz respeito ao conteúdo 
(conceito e descritores, traços semânticos) e aos níveis de 
língua; c) recorrer, caso a unidade terminológica não esteja 

verse sobre tema similar para tentar encontrar uma designação; 
d) comparar os dados a respeito da unidade terminológica em 

contextos, ilustrações); e) consultar especialistas do domínio, 
caso seja possível; f) estabelecer as relações entre os termos nas 
duas línguas, após análise da semelhança semântico-conceptual 
(Barros, 2004, p. 259-260).

 se enfrenta é saber onde estão e quais são as 
fontes de documentação de cada área. Além disso, há a questão da 
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que vivemos estabelece que as traduções sejam feitas em formato 
eletrônico, e as pesquisas geralmente o são também. Contudo as 

que utilizar a Web.

Uma vez que se parte para a grande rede, há de se tomar 
alguns cuidados. Há muito material de qualidade, mas há também 
muitas publicações duvidosas, o que demanda avaliações 
criteriosas na seleção das fontes de consulta. Primeiramente, é 
importante conhecer a instituição, o órgão, o grupo de pesquisa 
ou a autoria da fonte de documentação. Além disso, observar se 
o material é bem organizado, se tem uma apresentação ou seção 
do tipo “como utilizar essa obra”, e obter informações sobre as 
referências ou fontes que foram utilizadas para a elaboração do 
material. Por exemplo, no caso de glossários, será que foram feitos 
com base em corpus? Ou são listas de termos extraídos de outras 
fontes? Trata-se de material recente? Quando foi elaborado? É 
atualizado de tempos em tempos?

Esses dados somados e avaliados levam a uma utilização 
mais criteriosa das fontes, o que pode conferir maior segurança 
em relação às opções tradutórias. Uma dica de tradutores e 

listar o nome e os links desses materiais em um arquivo de texto 
para consultas futuras, separando-os por áreas.

Assim, chega-se à tarefa número quatro: encontrar três 
glossários bilíngue

usando como base a lista apontada no Quadro 2.
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Quadro 2 – Check list

Nome do projeto/instituição/site
Endereço na Web
Apresenta descrição/introdução?
Quais línguas?
Usa corpus?
Indica fontes de referência?
Tem ilustrações?
Traz indicação de materiais extras?
Traz dados da autoria ou da instituição responsável?
Traz data de elaboração?
Está atualizado?
Traz informações sobre como foi elaborado?
Disponibiliza ferramentas de busca?
Possui material para download?
É gratuito ou pago?
É necessário fazer cadastro para acessar?

Como você avalia o glossário?

Fonte: As autoras.

A tarefa número cinco consiste em criar uma lista 
terminológica bilíngue (inglês-português) no Excel com os termos 
de cardiologia. Por exemplo, a tradução encontrada para o termo 
paravalvular leak é regurgitação paravalvar. Essa lista, salva em 
arquivo .xlsx, será utilizada como fonte de documentação para 
posterior realização da tradução no SMT. 

Em Terminologia, busca-se o termo que, na LA, possua não 
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só o mesmo conceito e referente, mas também as mesmas funções 
e valores do termo da LF (em alguns casos, o que se encontra são 

-
lhas tradutórias, num último passo, em contextos reais de uso, ou 

da área. É nesse momento que o auxílio dos corpora na pesquisa, 
assunto a ser abordado no próximo subcapítulo, é fundamental.

4.5 Documentação via corpora

O potencial da Linguística de Corpus tem sido mais explo-
rado no meio acadêmico (ensino e pesquisa) do que no espaço 

-
corpora. Este subcapítulo explora algumas 

possibilidades de pesquisa e documentação com base em corpora.

4.5.1 O uso de corpora on-line41

A expansão dos corpora on-line, em tamanho e em recursos 
de busca, tem trazido inovações cada vez mais úteis. Por exemplo, a 
expansão do Projeto de Mark Davies, da Universidade de Brigham 
(Brigham Young University – BYU), abarca várias línguas (inglês, 
português, espanhol, dentre outras), inclui textos especializados 

41 Ressalta-se que os corpora
permanecerem on-line. Também necessitam de manutenção e atualizações 
constantes. Esses fatores podem gerar a interrupção momentânea ou 
permanente dos serviços on-line. 
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nos corpora e até mesmo a possibilidade de usar a Wikipédia como 
tal. O projeto engloba o COCA, o Corpus do Português, o Corpus do 
Espanhol e o BYI Corpus (Davies, 2002, 2006, 2008, 2018).

Em relação ao português brasileiro, há o Corpus Brasileiro 
(para fazer buscas, clique em “Acesso” e depois em “Linguateca”), 
construído e disponibilizado on-line pelo grupo Gelc (Grupo 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Ele 
conta com cerca de 1 bilhão de palavras e com a possibilidade 
de fazer buscas em textos de uma área de especialidade. Por 
exemplo, é possível buscar a palavra-chave “cardiologia” e analisar 
o contexto de uso por intermédio das linhas de concordância42.

Há ainda a possibilidade de se explorar a Web como 
corpora com o projeto da Birminghan City University (BCU), que 
disponibiliza on-line a ferramenta de busca linguística WebCorp 
LSE. O WebCorp permite a busca em várias línguas, incluindo o 
português e o inglês, e oferece a possibilidade de usar a ferramenta 
WordList para a criação de uma lista de palavras. A ferramenta 
permite a exploração de alguns subcorpora, como as novelas de 
Dickens, cartas e blogs. O acesso à Web facilita a pesquisa em 
textos especializados.

Mesmo que os corpora
da área, eles são úteis para que o tradutor ou tradutora possa lidar 

42 Segundo Berber Sardinha (2004, p. 105), a concordância é uma listagem 

concordância, produzidas por programas denominados concordanceadores, 
dispõem o item pesquisado centralizado na linha do seu contexto, isto é, das 
palavras que coocorreram com ele no corpus.
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com outras questões textuais, como vocabulário geral e gramática. 
Por exemplo, embora o corpus Compara, do Projeto Linguateca, 
seja de textos literários, é um recurso para se obter exemplos do 
uso do verbo lack na voz passiva – com estrutura semelhante à do 
trecho Risk factors and data on long-term surgical outcomes are 
lacking, do TF, disponível no Quadro 1 –, conforme ilustram os 
exemplos no Quadro 3.

Quadro 3 – Resultado parcial da busca pela palavra lacking no corpus 
on-line Compara

Texto-Fonte Texto-Alvo

Not that Philip Swallow was 
lacking in intelligence or abil-
ity (…)

Não que a Philip Swallow fal-
tassem inteligência ou capa-
cidade (...)

(...)mas carecia absolutamen-
te da força de as incutir, de as 
impor aos outros.

(…) but he was absolutely 
lacking in the strength to in-
still them or impose them on 
others.

Fonte: Linguateca (2010).

O Compara possui um corpus paralelo bidirecional, com 
traduções tanto na direção português-inglês como na direção 
inglês-português, e fornece o link de acesso à fonte do texto 

apresentados no Quadro 3, o primeiro é uma tradução para o 
português, e o segundo, para o inglês.

Outro exemplo para vocabulário geral seria o uso do 
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Cortrad, do Projeto Comet, para ver o sentido e o uso de leak – em 
comparação com o uso do mesmo termo no trecho Paravalvular 
leak (PVL) is a major cause of morbidity and mortality do TF, 
disponível no Quadro 1 –, conforme ilustrado pelos exemplos no 
Quadro 4.

Quadro 4 – Resultado parcial da busca pela palavra leak no corpus on-line 
Cortrad 

Texto-Fonte Texto-Alvo
vazamento, em 

janeiro de 2001, pareceu não 
ter causado danos, mas uma 
contagem recente detectou 
que mais de um terço das 
iguanas marinhas que habita-
vam uma das ilhas tinha desa-
parecido depois do acidente.

After all, another leak, in Jan-
uary 2001, seems not to have 
caused any damage, but a re-
cent count detected that more 
than one third of the marine 
iguanas that used to inhabit 
the islands have disappeared 
after the accident.

O que, teoricamente, tornaria 
possível, por exemplo, identi-

no Iraque a partir de um pe-
queno vazamento.

Which, in theory, would make 
it possible, for example, to 
identify from a small leak 
what a truck in Iraq is carrying.

O impacto do vazamento será 
acompanhado com medições 
contínuas nas plantações. 

The impact of the leak will 
be accompanied, with con-
tinuous measurements in the 
plantations.

Fonte: Comet; Nilc; Linguateca (2009).
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O Corpus Brasileiro é um corpus comparável monolíngue, 
ao passo que o Compara e o Cortrad são corpora paralelos43. Eles 
ilustram a riqueza de recursos dos corpora on-line para tradutores 
e tradutoras. 

Considerando dois termos encontrados na tarefa cinco, 
paravalvular leak e mitral valve replacement, e suas traduções para 
o português, “regurgitação paravalvar” e “troca da valva mitral”, 
respectivamente, sugere-se a tarefa número seis: buscar esses 
termos em corpora on-line, em português e em inglês, observando 

salvar as linhas de concordância encontradas e registrar as fontes 
das ocorrências, além de se investigar as palavras que formam o 
termo isoladamente. Sugere-se o WebCorp LSE, o BNC e o Corpus 
Brasileiro, dentre outros que constam nas referências.

Além dos corpora on-line, ou caso não existam corpora 
especializados disponíveis, uma opção é a compilação de corpora 
paralelos e comparáveis pelo próprio tradutor ou tradutora. 
Embora seja um processo trabalhoso e dispendioso em termos de 
tempo, e que geralmente é feito em projetos de pesquisa, ele pode 
ser vantajoso, pois oferece uma fonte rica de termos técnicos em 
uso e a possibilidade de se construir memórias de tradução tendo 
por base corpora paralelos.

4.5.2 Compilação de corpora especializados

Maia (2002) aponta as vantagens em se compilar corpora 
especializados, os chamados do-it-yourself corpus (DIY). A autora 

43 corpora, ver Jesus (2014).
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aponta que eles são úteis para se estudar sobre um tema, buscar 

informação, reconhecer e avaliar os gêneros textuais no domínio 
discursivo.

A tarefa número sete consiste em compilar corpora 
especializados, comparáveis e paralelos de cardiologia. É possível 
compilá-los a partir de periódicos nacionais e internacionais 
sobre o tema. Propõe-se então a compilação de um corpus 
paralelo e de um corpus comparável de cardiologia com total de 
45 textos, utilizando-se os seguintes procedimentos: o corpus 
comparável será composto por 15 textos escritos originalmente 
em inglês (doravante EO) e 15 textos escritos originalmente em 
português (doravante PO), baixados dos periódicos European 
Journal of Cardio-Thoracic Surgery e da Revista Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular (RBCCV), respectivamente.  Os textos 
que comporão os corpora serão selecionados tendo por base as 
palavras-chave do TF a ser traduzido; a produtividade das buscas 
nos corpora depende diretamente da proximidade temática entre 
os corpora e o TF.

Ressalta-se que, enquanto o European Journal of Cardio-
Thoracic Surgery é composto de textos escritos somente em 
inglês, a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (RBCCV) 
abriga textos de três tipos: inicialmente, entre 1986 e 2003, a 
revista publicou majoritariamente textos escritos em português; 
em seguida, entre 2004 e 2014, publicou a maioria de seus textos 
em formato bilíngue (inglês e português); após 2015, entretanto, 
investiu na internacionalização e passou a publicar os artigos 
somente em língua inglesa. 

Os artigos serão baixados em formato .pdf e convertidos para 
o formato .txt. Dependendo da qualidade do .pdf, é possível fazer 
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a conversão com maior ou menor qualidade, usando programas 
como o Adobe Acrobat DC ou conversores on-line gratuitos como 
o Abbyy. Sugere-se o uso do SMT Wordfast Anywhere, on-line e 
gratuito, com alta qualidade na conversão. Essa ferramenta faz 
a conversão para .doc quando o usuário seleciona o TF, caso ele 
esteja em pdf; em seguida, salva-se o texto em formato .txt tipo 
ANSI, antes ou depois da etapa de limpeza.

Após a conversão, é preciso fazer a limpeza dos textos, pois 
podem ocorrer erros, como os caracteres “rn” serem convertidos 
em “m” (“alternativa” no TF em .pdf se transforma em “altemativa” 
no texto convertido), ou o caractere “ç” ser transformado em 
“g”.  Essas correções podem ser feitas utilizando-se a função 
“substituir” do Word. Excluem-se ainda elementos não verbais 

(como os números de página ou a repetição do título em cada 
página). Essa última etapa da limpeza pode ser dispensada, mas 

listas de palavras e nas buscas. Uma vez no formato .txt, tipo ANSI, 
os textos podem ser processados no programa gratuito AntConc.

O corpus paralelo será composto por 15 textos em PO (os 
mesmos utilizados no corpus comparável) e por suas respectivas 
traduções para o inglês (doravante ET). Considerando-se que 
o inglês é a língua da ciência, é relativamente fácil encontrar 
periódicos brasileiros que são bilíngues (português-inglês), 
principalmente na área da Medicina, o que facilita a compilação 
de corpora paralelos especializados. Se não forem encontrados 
periódicos bilíngues da área desejada, é possível compilar o corpus 
paralelo por meio de resumos e abstracts. Para a compilação do 
corpus, seguem-se os mesmos procedimentos já explicitados: 
download, conversão e limpeza.
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4.5.3 Busca dos termos e suas traduções 

Após a compilação dos corpora,
a frequência e o contexto de ocorrência dos termos, bem como 
suas variações e opções de tradução. O corpus paralelo pode 
ser alinhado para se analisar a tradução mais facilmente. O 
alinhamento é um processo, manual ou automático, utilizado 
para colocar cada sentença do original seguida por sua tradução, 
ou, ainda, “O formato básico do alinhamento consiste em deixar 
paralelos os parágrafos dos dois textos, de tal modo que o início de 
cada parágrafo do texto-fonte coincida com o início do parágrafo 
correspondente do texto-alvo” (Berber Sardinha, 2003). 

A tarefa número oito
ocorrência dos termos paravalvular leak e mitral valve reoperation 
e suas traduções nos corpora compilados, analisando as opções de 
tradução apresentadas pelos corpora, quando houver.

O corpus
terminologia da área. Por exemplo, o corpus on-line de literatura 
mostra que leak é vazamento. O corpus especializado PO 
compilado na tarefa sete não tem ocorrências de vazamento, mas 
apresenta a palavra valvulopatia, que se refere a doenças da valva 
mitral; uma das doenças é a regurgitação mitral. O corpus PO tem 
seis ocorrências de regurgitação valvar. Observando-se o corpus 
paralelo alinhado, esse termo foi traduzido por valve/valvular 
regurgitation. No corpus EO, de textos originalmente escritos em 
inglês, há cinco ocorrências de valve/valvular regurgitation, o 
que valida a tradução encontrada no corpus paralelo. O Quadro 5 
mostra os dados extraídos dos corpora.
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Quadro 5 - Ocorrências de paravalvular leak e mitral valve reoperation no 
corpus especializado

Termos Corpus PO Corpus ET Corpus EO

Paravalvular 
leak

Regurgitação 
valvar – 06

Regurgitação  
paravalvar – 0

Valve regurgitation – 13

Valvular regurgitation – 02

Valve regurgitation – 04

Valvular regurgitation – 01

Mitral valve 
reoperation

Troca valvar – 02

Correção da/de 
regurgitação mitral 
– 04

Valve reoperation – 0

Valve replacement  – 05

Valve repair – 1

Valve reoperation – 0

Valve replacement – 15

Mitral valve  
replacement – 1

Mitral valve repair – 1

Fonte: As autoras.

O corpus paralelo compilado pode ser utilizado para criar 
uma memória de tradução, conforme indicado nas próximas 
tarefas do projeto de tradução a seguir.

4.6 Uso de sistemas de memória de tradução

Os sistemas de memória de tradução são ferramentas de 
auxílio ao tradutor e vêm ganhando cada vez mais espaço no 

extremamente útil, especialmente para quem trabalha com 
tradução de textos especializados. Este subcapítulo explora 
algumas funcionalidades dos SMT e suas possibilidades de uso, 
partindo das fontes de documentação elaboradas nas tarefas 
anteriores.
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Os SMT consistem em programas que armazenam tradu-
ções em um banco de dados por intermédio do pareamento dos 
segmentos traduzidos pelo usuário ou usuária. À medida que a 
tradução é realizada no programa, os pares de segmentos do TF e 

em um banco de dados denominado memória de tradução, que 
pode ser acessado como um corpus paralelo bilíngue. Os SMT co-
meçaram a ser desenvolvidos a partir dos anos 1990 para aten-
der às demandas crescentes por grandes volumes de tradução 
em prazos curtos (Garcia, 2015, p. 68). Hoje em dia, essa ferra-
menta é bem aceita e bastante utilizada por tradutores e traduto-

-
cado e gratuitamente, muitos dos quais apresentam atualizações 
constantes conforme demanda por parte de quem os utiliza.

Três exemplos de SMT disponíveis no mercado são o SDL 
Trados, o Déjà Vu e o MemoQ. O Trados foi o primeiro SMT a 

foi adquirido pela empresa SDL e, atualmente, é comercializado 
como SDL Trados. O Déjà Vu foi criado em 1993 e continua sendo 
comercializado pela Atril Solutions. Já o MemoQ, comercializado 
pela Kilgray Translation Technologies, é um programa criado mais 
recentemente, em 2004. Embora o SDL Trados seja o programa 
adotado como padrão pelas empresas de tradução, os outros 

(Garcia, 2015). A maioria dos sistemas de memória de tradução 
disponíveis para venda possui versão demo e tutoriais na Internet, 
de forma que os interessados podem testar todas as opções antes 
de se decidir por comprar uma delas.

Três exemplos de SMT disponíveis gratuitamente são o 
OmegaT, o SmartCat e o Wordfast Anywhere. Esse último foi criado 
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em 1999 e, inicialmente, disponibilizado de forma gratuita (Garcia, 
2015, p. 78). Atualmente, o programa possui versões pagas e o 
Wordfast Anywhere, assim como o SmartCat, funciona apenas on-
line e não precisa ser instalado no computador. O SmartCat, além 

um software de código aberto que foi criado por Keith Godofrey 
como parte de um projeto que vem sendo desenvolvido de forma 
colaborativa e do qual qualquer pessoa pode participar como 
voluntária. O OmegaT está disponível para computadores com 
sistema operacional Windows ou Linux e, de acordo com Garcia 
(2015, p. 78), é o SMT de código aberto mais desenvolvido até o 
momento.

Basicamente, os SMT funcionam da seguinte forma: o 
texto a ser traduzido geralmente é apresentado no programa 
de forma segmentada – o segmento costuma ser delimitado por 
ponto final, ou seja, cada frase/sentença do texto-fonte constitui 
um segmento –, e à medida que o tradutor ou tradutora traduz 
um segmento, este é armazenado na MT. Por exemplo, se Risk 
factors and data on long-term surgical outcomes are lacking 
for traduzido por “Fatores de risco e dados sobre resultados 
cirúrgicos a longo prazo são escassos”, como mostra a Figura 2, 
que apresenta a tela do SmartCat, esse par de segmentos inglês-
português fica armazenado no banco de dados do programa 
e, toda vez que esse segmento ou parte dele (dependendo da 
configuração do programa) se apresentar novamente em um 
TF em inglês, essa solução de tradução em português será 
apresentada pelo SMT (Figura 3) e poderá ser reutilizada 
conforme decisão de quem traduz.
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Figura 2 - Proposta de tradução inserida no SmartCat

Fonte: As autoras.

Figura 3 - Proposta de tradução apresentada pela MT no SmartCat

Fonte: As autoras.

Ressalta-se que, diferentemente da tradução automática, 
no caso dos SMT, é o tradutor ou a tradutora que mantém o 
controle do processo de tradução. Embora a ferramenta possa 
recuperar automaticamente trechos traduzzidos anteriormente, 
cabe ao usuário ou usuária optar pela reutilização, descarte 
ou revisão dos segmentos, assim como se responsabilizar pelo 
gerenciamento da MT. 
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Os SMT podem contribuir para a tradução de diversas 
formas. Uma das principais vantagens desse tipo de programa 
é justamente o armazenamento das traduções em um conjunto 
de textos paralelos bilíngues, ou seja, a memória de tradução, 
que permite a recuperação automática e o reaproveitamento 
de traduções já realizadas, contribuindo, assim, para otimizar e 
agilizar o processo de tradução, aumentando a produtividade. 

Além da vantagem de armazenar as traduções e de permitir 
sua recuperação automática, a maioria dos SMT também permite 
a consulta de trechos isolados por meio do Concordanceador e 

O Concordanceador é uma ferramenta do SMT que permite 

listadas todas as ocorrências, na MT, da expressão consultada e, 
ainda, essas ocorrências são apresentadas dentro do contexto em 
que ocorrem, de forma que o usuário ou a usuária possa averiguar 
seu contexto de uso na MT. Trata-se do mesmo tipo de recurso 
utilizado na Linguística de Corpus.

De acordo com Esqueda et al. (2017, p. 164), os SMT ainda 
oferecem “padronização do leiaute, controle geral do processo 

especialmente no que diz respeito à prevenção de “saltos” no 
trabalho de tradução”.

Por outro lado, Esqueda et al. (2017) chamam atenção para 
os casos em que tradutores e tradutoras fazem uso indiscriminado 

a propagação de erros cometidos em traduções anteriores ou a 
inserção de segmentos inadequados para o contexto em questão. 
Embora traduções armazenadas na MT contribuam para a 
otimização do processo de tradução, faz-se necessária a revisão 



140

atenta dos segmentos compatíveis ou parcialmente compatíveis 
da MT para evitar reprodução de traduções inadequadas. 

Todos os SMT mencionados neste subcapítulo integram 
as funções básicas de tradução automática, MT e glossários e/
ou ferramentas de terminologia. Os programas pagos (Déjà Vu, 
MemoQ e SDL Trados), assim como o OmegaT, possuem interfaces 
próprias e necessitam ser instalados no computador. Além das 
funções básicas (tradução automática, criação e uso de MT e 
glossários ou listas terminológicas), esses programas possuem 
também diversas outras funcionalidades que ajudam a otimizar 
a tarefa de tradução, como o Concordanceador e ferramentas de 
controle de qualidade, por exemplo. Já o SmartCat e o Wordfast 
Anywhere funcionam apenas on-line e possuem menos recursos 
do que os demais (não possuem ferramentas de alinhamento ou de 
gerenciamento de projeto de tradução, por exemplo), mas, ainda 
assim, são ferramentas que contribuem para agilizar o trabalho de 
tradutores e tradutoras. 

Algumas fontes de documentação, como MT produzidas por 
alinhamento e listas terminológicas, podem ser incorporadas ao 
SMT, como veremos nas tarefas nove e dez. Em nosso projeto de 
tradução, vamos incorporar uma MT (em formato .tmx) feita por 
meio de alinhamento de corpus paralelo e uma lista terminológica 
(em formato .xlsx) ao SMT para auxiliar na tradução do TF.

É possível criar MT por meio do alinhamento de traduções 
prontas ou de um corpus paralelo bilíngue. Nesse caso, podem-se 
utilizar traduções realizadas anteriormente pelo próprio usuário 
ou usuária e que estejam disponíveis em formato digital, ou um 
corpus paralelo bilíngue, como o que foi compilado na tarefa sete 
deste capítulo. Também é possível importar memórias de tradução 
fornecidas por terceiros ou produzidas em outro programa.
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Importar uma MT pronta leva apenas alguns segundos; 

que pode contribuir para gerar, sem muito esforço, uma boa 
fonte de consulta, pois o sistema permitirá recuperar segmentos 
já traduzidos que constem dessa MT. Já o alinhamento requer 
mais tempo e esforço, mas, a depender da tarefa de tradução e 
da qualidade do material a ser alinhado, pode ser considerado 
vantajoso. Em todos os casos, é importante considerar os seguintes 
critérios para a escolha da MT (a ser importada ou criada): a) a 
temática do(s) texto(s) deve estar relacionada à área especializada 
do TF; b) o(s) texto(s) deve(m) ser representativo(s) – em termos 
de estrutura e terminologia da área especializada do TF; e c) 
o(s) texto(s) traduzido(s) deve(m) ser de boa qualidade (textos 
traduzidos automaticamente ou que contenham muito erros de 
tradução, por exemplo, podem propiciar a propagação de erros na 
nova tradução). 

 O objetivo da tarefa número nove é a criação de uma MT por 
alinhamento com base no corpus paralelo bilíngue compilado na 
tarefa sete, com a utilização de uma ferramenta de alinhamento de 
escolha do tradutor ou tradutora. A memória de tradução criada, 
em formato .tmx, será utilizada na tradução do TF na próxima 
tarefa. Há ferramentas de alinhamento gratuitas disponíveis na 
Internet, por exemplo, o YouAlign. Alguns sistemas de memória 
de tradução, como o Wordfast, o Trados e o MemoQ, também 
possuem ferramentas de alinhamento.

O objetivo é criar um arquivo único, com os textos alinhados, 
que possa ser usado como fonte de consulta a partir de um SMT. 
Pode-se alinhar cada par de arquivos (TF e TA) um por um ou 
salvar todos os TFs em um único arquivo e todos os TAs em um 
(único) outro arquivo antes do alinhamento. É necessário que 
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os arquivos a serem alinhados tenham a mesma extensão (.txt, 

ideal é que a formatação dos dois arquivos, incluindo divisão 
de parágrafos etc., seja semelhante. É importante selecionar 
as línguas-fonte e alvo corretas. O alinhamento do texto é 
feito automaticamente pelo programa, em poucos segundos. 
Podem ocorrer alguns erros no alinhamento, portanto, caso 
seja viável e o programa utilizado permitir, pode-se conferir 
e editar os segmentos alinhados, linha por linha. O próximo 

conjuntos de textos alinhados. Será necessário que o tradutor ou 
tradutora se lembre de salvar o arquivo em formato .tmx, para 
que possa ser importado para qualquer SMT.

Em seguida, a tarefa número dez consiste na incorporação 
de uma lista terminológica ao SMT. Para isso, será utilizada a lista 
terminológica bilíngue, em formato .xlsx, criada na tarefa cinco.

A criação prévia de uma lista terminológica (ou o uso de 
uma lista já pronta) é um procedimento muito útil na tradução de 
textos especializados, já que a terminologia tende a ser estável ao 

de ser mantida, em especial se o texto a ser traduzido for muito 
longo e/ou estiver sendo traduzido por mais de uma pessoa. 
Uma vez que um termo X tenha sido traduzido por Y, essa escolha 
precisa ser mantida ao longo de toda a tradução para garantir a 
consistência terminológica do TA. Ao contrário do conteúdo não 
especializado, sinônimos não devem ser utilizados nesse caso. A 
maioria dos SMT permite a criação ou importação de uma lista 
terminológica e informa automaticamente toda vez que um item 
da lista aparecer no TF, conforme pode ser observado na Figura 4. 
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Dessa forma, o tradutor ou a tradutora pode consultar a tradução 
que já consta na lista e/ou que já foi adotada anteriormente no 
texto e manter essa escolha ao longo de todo o TA.

Figura 4 - Proposta de tradução de termo a partir da lista terminológica 
incorporada ao SmartCat

Fonte: As autoras.

Mesmo que o tradutor ou a tradutora não possua 
documentos a serem incorporados ao SMT antes do início da 
tradução, o programa pode ser útil de várias formas. Durante 
a criação do projeto de tradução no SMT, é criada uma MT 
vazia que será alimentada automaticamente à medida que se 
realiza a tarefa de tradução. Caso haja segmentos repetidos 
– ou semelhantes – ao longo do texto, o sistema permite a 
recuperação de trechos traduzidos previamente em um mesmo 
projeto de tradução (por exemplo, um segmento traduzido no 
primeiro parágrafo e que se repete no terceiro parágrafo pode 
ser recuperado pelo programa). 
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Muitas vezes não há segmentos 100% idênticos no texto 
(ou com semelhança de, no mínimo, 75%, que é o nível de 

dos SMT), mas há trechos menores – expressões, sintagmas – 
que podem se repetir. Nesse caso, o SMT não recuperará o trecho 
automaticamente, mas o usuário ou usuária pode fazer uma busca 
através do Concordanceador, que mostrará as traduções para o 
segmento pesquisado – se houver – de forma contextualizada. 
Dessa forma, a MT pode ser consultada da mesma maneira que 
os corpora paralelos bilíngues, com o uso de ferramentas da 
Linguística de Corpus, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 - Uso do Concordanceador no SmartCat para consultar ocorrências 
de outcome na MT

Fonte: As autoras.

Caso o tradutor ou a tradutora não tenha incorporado 
uma lista terminológica ao SMT, podem-se inserir termos na 
lista ao longo da tradução. À medida que os termos forem sendo 
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forma que, quando o mesmo termo ocorrer novamente, o programa 
informará que ele já foi traduzido e apresentará a tradução que 
consta da lista. Esse recurso de inserção de termos na lista ao 
longo da tradução também pode ser utilizado nos casos em que a 
lista terminológica já tenha sido incorporada. 

O objetivo da tarefa número onze é realizar a tradução do 
TF com um SMT, utilizando a lista terminológica criada na tarefa 
cinco (e incorporada à ferramenta na tarefa oito) e a MT criada 
por alinhamento na tarefa nove como fontes de documentação. 
Essa tarefa permite ao tradutor ou tradutora em formação se 
familiarizar com as funcionalidades dos SMT. A maioria deles, 
gratuitos ou pagos, possui tutoriais em forma de texto ou vídeo 
disponíveis na Internet, seja na própria página do programa ou 
produzidos por terceiros. Recomenda-se a consulta a esses tu-
toriais para se aprender a criar um projeto de tradução no SMT, 
para importar uma MT e uma lista terminológica, para traduzir 
um texto no programa e para fazer uso do Concordanceador, 
dentre outras funções.

Finalizando nosso projeto de tradução, propomos a tarefa 
número doze, que consiste na redação de um relatório sobre o 
processo tradutório no qual o tradutor ou tradutora em formação 

observadas etc.) e sobre como cada tarefa contribuiu para a 
tradução do texto em si, vinculando, assim, os procedimentos 
realizados em cada uma das tarefas com a tradução do TF e com o 
desenvolvimento da subcompetência instrumental. 
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Com base nas pesquisas empíricas realizadas sobre a CT 

modelo proposto sobre a natureza dessa competência mostra-se 
bastante robusto. No entanto ainda são necessários mais estudos 
sobre sua aquisição e desenvolvimento, especialmente com 
relação ao seu componente instrumental. Trabalhos de pesquisa 
empírico-experimentais, alicerçados em estudos longitudinais, 
vêm sendo realizados (cf. PACTE, 2014; Beeby et al., 2015; Castillo, 
2015; Campos; Braga; Leipnitz, 2015; Campos; Leipnitz; Braga, 
2017; Campos; Leipnitz, 2017), e seus resultados têm fomentado 
as discussões em torno da didática de tradução e formação de 
tradutores e tradutoras. Tais discussões geram insumo para a 
elaboração de materiais e abordagens a serem utilizados em 
contextos de ensino de tradução.

Este capítulo apresenta uma proposta de projeto de 
tradução dividido em doze tarefas que visam ao desenvolvimento 
da subcompetência instrumental. As diversas tarefas propostas, 
além de introduzir teoricamente cada um dos assuntos abordados, 
permitem trabalhar na prática cada fase do processo de tradução, 

envolvem fontes de documentação e uso de recursos tecnológicos.
Sob a perspectiva da subcompetência instrumental, são 

trabalhados: o uso de textos paralelos; a pesquisa terminológica 
e o uso de glossários; o uso de corpora on-line; a compilação de 
corpora e sua utilização para a análise dos termos em contexto e 
para a criação de memórias de tradução; a criação de uma lista 
terminológica e seu uso em um sistema de memória de tradução; 
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e a tradução do texto-fonte por meio de um SMT, utilizando-se das 
fontes de documentação previamente produzidas. 

A aquisição da CT vai além da realização de traduções com 
enfoque simplesmente na recriação do TF. Há uma ampla gama 
de procedimentos técnicos que fazem parte dessa competência, 
elencados didaticamente sob a perspectiva da subcompetência 
instrumental e que foram o foco deste capítulo.

Essa gama de tarefas aponta a necessidade de uma 
maior conectividade entre as disciplinas oferecidas nos cursos 
de formação de tradutoras e tradutores, como Tecnologias, 
Terminologia, Corpus e Práticas, visando ao desenvolvimento 
de tarefas integradas que permitam o desenvolvimento da CT. 
Pesquisas e aplicações desse tipo de tarefas integradas são 
necessárias para o aprofundamento do tema. Esperamos, com a 
proposta aqui apresentada, ter contribuído nesse sentido para 
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