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INTRODUÇÃO

As mudanças vivenciadas em diferentes partes do mundo nas úl-

timas décadas, atribuídas ao fenômeno da globalização, impuseram 

um novo ritmo à circulação de informações entre diferentes locali-

dades. Estando a produção e a disseminação de informações cada 

vez mais vinculadas ao poder, é crescente a dependência, por parte 

dos países produtores de conhecimento, dos meios de propagação 

de sua produção, especificamente na atualidade, pela internet. A 

demanda por acesso a conteúdos produzido além-fronteiras, por 

aqueles que se situam no polo receptor, também tem aumentado, 

mas, diferentemente do que ocorria anteriormente à era da internet, 

a busca por conhecimento e informações dá-se de uma maneira 

mais cômoda e quase instantânea, visto que, na maioria das vezes, 

o deslocamento físico é dispensado, ainda que o espaço virtual pro-

mova a sensação de constante movimento. Outra mudança impor-

tante experimentada na contemporaneidade diz respeito à liberação 

da informação de seus portadores. 

Essa situação quase comum nos dias de hoje permitiu que a 

informação adquirisse um ritmo muito mais rápido de circulação 

do que as situações sobre as quais informa. A liberação da necessi-

dade de se percorrer “distâncias” para o transporte da informação 

não só permitiu maior acessibilidade a essa em diferentes partes do 
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16  ÉRIKA NOGUEIRA DE ANDRADE STUPIELLO

mundo, mas também diminuiu consideravelmente seu custo. Hoje, 

com a internet, paga-se uma tarifa de ligação local para se obter 

acesso mundial. Uma das consequências dessa redução de custo 

é o aumento excessivo do montante e da difusão de informações. 

Todavia, mais acesso não significa maior domínio das informações 

produzidas, mas pode gerar um efeito contrário, o de afogamento e 

até de impotência diante do imenso volume de notícias e instruções 

que facilmente se apresentam aos usuários e que demandam uma 

resposta quase instantânea. 

Como explica o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu 

livro Modernidade líquida (2001), a história moderna teria sempre 

sido influenciada pelo progresso dos meios de transporte. Durante 

um longo período pré-internet, vivenciou-se um contínuo progres-

so na invenção e na produção em massa de meios de transporte, 

como trens, automóveis e aviões. Vivia-se a era da “modernidade 

sólida”, marcada pela construção de grandes indústrias e de rodo-

vias para escoamento de pessoas e de produção. Os esforços con-

centravam-se na viabilização de meios para deslocamento de corpos 

físicos, que idealmente deveriam tornar-se habilitados a conquistar 

locais longínquos em tempos cada vez mais reduzidos. As limi-

tações da distância física também foram gradativamente venci-

das com os avanços nos meios de comunicação. Dos aparelhos de 

transmissão de fac-símile à introdução da internet, a mobilidade 

física foi tornando-se cada vez mais secundária, visto não estar ela 

mais diretamente ligada ao transporte da informação. A internet, 

em especial, libertou a informação do vínculo aos materiais físicos 

a que se refere e foi uma das grandes mudanças responsáveis por 

inaugurar a fase de “modernidade líquida”, uma era que teria ven-

cido a barreira do tempo na propagação de informações, ainda que 

de maneira desigual em diferentes partes do mundo. A fluidez é a 

metáfora principal que Bauman emprega para caracterizar uma era 

em constante mudança e independência de espaço.

No cenário da “modernidade líquida”, a tradução experimenta 

crescente demanda, alimentada pelas mudanças na produção e vei-

culação da informação. O crescimento da contratação de traduções 
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de materiais textuais em diversas especialidades para publicação 

quase imediata em meio eletrônico justifica-se primordialmente 

por interesses mercadológicos em escala global e pelo desejo de 

acesso ao Outro que a internet, em particular, parece despertar em 

seus usuários. 

No âmbito da prática tradutória com textos em formato ele-

trônico, progridem a busca e o desenvolvimento de recursos que 

permitam ao tradutor realizar um trabalho da maneira mais eficaz 

possível nos prazos determinados pelo mercado contratante. Nesse 

segmento de tradução, o formato digital do texto de origem possi-

bilita a aplicação de ferramentas de auxílio à tradução. Já em outros 

campos de atuação do tradutor,1 em que os textos de origem são for-

necidos impressos, o emprego dessa tecnologia fica impossibilitado 

ou subordinado à utilização de leitores ópticos para digitalização 

dos textos.

Rapidez de produção parece ser a máxima para o tradutor que 

deseja atuar no competitivo mercado em meio eletrônico, espe-

cialmente na indústria da localização, responsável pela adequação 

linguística e cultural de produtos e serviços para os mercados em 

que serão comercializados. O projeto de ferramentas tecnológicas 

capazes de lidar com as exigências de produção em larga escala na 

transmissão de informações para diferentes línguas representa uma 

tentativa de munir o tradutor de meios que, idealmente, facilita-

riam seu trabalho e, ao mesmo tempo, lhe confeririam agilidade 

para o cumprimento de prazos. 

Na visão do teórico da tradução Michael Cronin (2003), a busca 

e a incorporação de ferramentas à prática tradutória na atualidade 

não representariam uma ruptura com os meios empregados pelo 

tradutor anteriormente às mudanças tecnológicas vividas nos úl-

timos anos. Conforme defende, “as ferramentas não são simples-

mente um adjunto conveniente à atividade dos tradutores, mas 

 1 Um exemplo de um segmento de tradução que não lida com textos de origem 

em formato digital é o da tradução juramentada, cuja praxe consiste no forne-

cimento desses textos em formato impresso. 
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são centrais às definições do que fazem e do que sempre fizeram” 

(Cronin, 2003, p.3).2 De forma geral, pode-se dizer que as neces-

sidades vividas em cada época ditam os tipos de recursos desen-

volvidos para serem aplicados à prática profissional. A concepção 

de uma ferramenta fundamenta-se nas expectativas sustentadas 

para o desenvolvimento de uma determinada tarefa em um tempo 

específico, especialmente de forma a reduzir o esforço exigido para 

sua consecução. 

Na tradução, dicionários monolíngues e bilíngues são conheci-

dos como ferramentas exemplares da prática. Os primeiros protó-

tipos, encontrados em forma de tijolos de argila na antiga Suméria 

em 2600 a.C., tinham a função de armazenar registros vivos da 

língua daquela época por meio de uma escrita cuneiforme (Deslile; 

Woodsworth, 1998). Embora esses possam hoje constituir a noção 

mais obsoleta de dicionário, a maneira como foram confeccionados 

atendeu às necessidades daquele tempo, além de exerceram uma 

função propulsora para as concepções posteriores de representação 

e descrição da língua. 

Por maiores que sejam as limitações que um instrumento para 

auxiliar a tradução possa vir a apresentar quando examinado em 

outra época e sob outras circunstâncias, sua função no tempo em 

que foi desenvolvido e no trabalho para o qual serviu é fundamen-

tal. Muitos dos recursos empregados pelos tradutores ganharam 

forma e função a partir do produto de seus trabalhos prévios. Con-

forme explica Cronin (2003, p.24),

as ferramentas de tradução nos períodos anteriores não são ape-

nas objetos materiais que permitem rastrear permanentemente as 

palavras, mas são produtos desses rastreamentos que, por sua vez, 

auxiliarão os tradutores em suas tarefas. Isso inclui listas de pala-

vras, os léxicos, os dicionários, as traduções anteriores, os recur-

 2 Esta e as demais traduções das referências em língua estrangeira nesta obra 

foram feitas por mim, exceto quando houver edição disponível em língua 

portuguesa. 
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sos materiais que serão dispostos pelos tradutores para facilitar ou 

melhorar as traduções que produzem. 

Seja recorrendo a dicionários, seja a traduções anteriores de um 

original, por algum motivo, inacessível, o tradutor há muito tra-

balha em um ambiente mediado por ferramentas, antes mesmo do 

advento da tecnologia como hoje a conhecemos. Glossários e dicio-

nários constituem exemplos de ferramentas resultantes, em grande 

parte, de experiências anteriores no contato com a tradução entre 

diferentes línguas. O emprego desses recursos seria significativo 

para a constatação de que o tradutor atua em um ambiente mediado 

por ferramentas muito antes do advento das novas tecnologias.

A maneira como o tradutor se relaciona com as ferramentas que 

emprega em seu trabalho e o modo como é afetado por elas parece, 

entretanto, não ter conquistado espaço na literatura contemporânea 

da área até os dias de hoje, especialmente se considerarmos que

a tendência em enxergar as ferramentas quase exclusivamente no 

domínio da nova tecnologia conduz a leituras predominantemente 

descritivas de seu uso (o que elas fazem) e a uma negligência sub-

sequente das implicações mais vastas de sua presença no mundo da 

tradução (o que elas representam). (Cronin, 2003, p.28)

Buscando refletir sobre o significado da adoção de novas tecno-

logias pelo tradutor, esta obra analisa as principais implicações da 

adoção de ferramentas tecnológicas, em particular dos sistemas de 

memórias de tradução,3 para a concepção da prática tradutória como 

uma operação de recuperação e transporte de significados literais. 

Conforme aqui discutido, os sistemas de memórias constituem re-

cursos amplamente adotados na atualidade por tradutores que lidam 

com textos em formato eletrônico. Grande parte dos trabalhos que 

 3 Quando utilizar a referência “sistemas de memórias”, refiro-me à ferramenta 

de tradução, ao passo que quando fizer menção unicamente a “memórias”, 

digo respeito aos bancos de dados formados.
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tratam dos sistemas de memórias, como Austermühl (2001), Bo-

wker (2002), Biau Gil e Pym (2006), dedica-se à descrição dos vários 

recursos disponibilizados por esses sistemas e ao modo como seu 

emprego pode alterar, em muitos aspectos, a maneira como o tra-

dutor trabalha com o texto ou material que traduz, principalmente 

acelerando tarefas consideradas repetitivas, como a tradução de ter-

mos ou expressões frequentemente recorrentes, ou servindo como 

um banco de dados e instrumento para consulta terminológica com 

o objetivo de padronizar as construções tradutórias no texto. 

Por outro lado, parece haver uma lacuna na investigação sobre a 

maneira como a tradução é concebida quando o tradutor emprega 

ferramentas como os sistemas de memórias ou sobre qual seria a 

extensão de sua responsabilidade pelo trabalho que elabora. Neste 

livro analiso os pressupostos teóricos dos projetos de ferramentas 

eletrônicas, com foco na dimensão ética do fazer tradutório que se 

mune dos recursos disponibilizados pelos sistemas de memórias de 

tradução. Discuto também como a tecnologia define e influencia o 

perfil profissional do tradutor, abordando as principais competên-

cias que lhe são pressupostas na atualidade. A fim de exemplificar 

minha reflexão, apresento um estudo prático e comparativo de 

três sistemas de memória de tradução muito utilizados por tradu-

tores profissionais: o Wordfast, o Trados Translator’s Workbench 

(doravante, Trados) e o Transit XV (doravante, Transit). Com base 

em minha experiência como usuária desses sistemas, descrevo os 

principais recursos de cada ferramenta, discutindo suas aplica-

ções específicas, assim como seus benefícios e limitações. Por fim, 

fundamentando-me nos pressupostos teóricos desses sistemas e 

na operacionalização de cada um deles, concluo com uma reflexão 

de cunho ético sobre os limites da responsabilidade esperada do 

tradutor contemporâneo que faz uso dos recursos das memórias de 

tradução em seu trabalho.

Minha experiência como tradutora técnica e juramentada e 

usuária de sistemas de memória de tradução, especialmente dos sis-

temas Wordfast e Trados, estimulou-me a analisar detalhadamente 

suas principais aplicações e a refletir sobre as principais consequên-
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cias da semiautomatização da tradução. Como será discutido nesta 

obra, a aplicação dos recursos oferecidos especificamente pelos sis-

temas de memórias de tradução pode chegar a conferir habilidades 

que venham a dinamizar os serviços prestados a um mercado que 

tem elegido o cumprimento do prazo de entrega como condicio-

nante primordial à contratação de uma tradução. Todavia, o uso 

dessa ferramenta não oferece um atalho aos inevitáveis problemas 

e desafios com que o tradutor depara e que acabam sendo subes-

timados, dado o enfoque na aplicação dos recursos de pesquisa e 

recuperação de traduções anteriores de que dispõem os sistemas de 

memória de tradução.

Este livro divide-se em três capítulos. No primeiro, trato das 

novas relações linguísticas estabelecidas com a expansão da co-

municação pela internet e suas consequências para a prática de 

tradução na contemporaneidade. Nesse capítulo, teço algumas 

considerações sobre a presença e o status do inglês referido como 

“língua da globalização”, refletindo sobre a crescente ruptura da 

associação entre língua e cultura. Conforme argumento, é essa 

língua “híbrida” e sem vínculo com sua cultura de origem que, 

na maioria das vezes, serve de ponto de partida para a tradução 

de materiais textuais para as mais diversas línguas e posterior di-

vulgação em meio eletrônico. A fim de alcançar a padronização 

e a execução de traduções ao ritmo comercial, ferramentas tec-

nológicas de tradução, como programas de tradução automática 

e sistemas de memórias de tradução, são cada vez mais adotadas 

por agências prestadoras de serviços de tradução e tradutores que 

atuam em mercados como o da localização, responsável pelo cres-

cimento substancial na indústria de tradução nas últimas duas 

décadas. Conforme discuto no primeiro capítulo, ao contrário da 

tradução automática, o desenvolvimento dos primeiros sistemas de 

memórias de tradução foi, desde o início, visto com entusiasmo por 

tradutores que, até então, se opunham à subserviência à máquina. 

Diversos trabalhos na área, produzidos tanto por estudiosos quan-

to pelos próprios tradutores-usuários desses programas – entre 

eles, Pym (2003); Pym et al. (2006); Pérez (2001); Craciunescu 
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et al. (2004); e, no Brasil, Nogueira e Nogueira (2004) – são bas-

tante enfáticos ao afirmarem e ilustrarem o ganho de eficiência 

que os sistemas de memórias promovem no trabalho de tradução. 

A inovação que os sistemas de memórias de tradução trouxeram 

consiste, em linhas gerais, na capacidade de recuperação e reapro-

veitamento de traduções já realizadas. O tradutor contaria com um 

recurso de grande auxílio na manutenção da padronização termi-

nológica, podendo resultar em economia de tempo em trabalhos 

muito extensos e desenvolvidos em equipe. Aludindo às potenciais 

vantagens que o emprego dos sistemas de memórias pode gerar, 

alguns teóricos e tradutores chegam, até mesmo, a atestar a impres-

cindibilidade da adoção e do domínio do uso desses sistemas para o 

tradutor profissional manter-se no mercado de trabalho. Por outro 

lado, pouca atenção parece ser dada às mudanças que o uso desses 

sistemas promove na maneira como o tradutor lida com o texto que 

traduz e, por extensão, no modo como sua atuação é concebida por 

quem contrata seu trabalho. 

Para apresentar como os sistemas de memórias atuam na práti-

ca, no segundo capítulo investigo os principais recursos de três dos 

mais utilizados sistemas por tradutores profissionais: o Wordfast, o 

Trados e o Transit. Com base nas instruções técnicas dos respectivos 

manuais do usuário dos referidos sistemas e em minha experiência 

como usuária, avaliei o funcionamento dos recursos de segmentação 

textual [segmentation], alinhamento textual [alignment], correspon-

dência [matching] e de alguns outros subsidiários. Os três sistemas 

foram testados para a tradução de textos da área da agroindústria da 

cana-de-açúcar e um banco de dados terminológicos foi compilado 

a partir dos textos de origem e das respectivas traduções dessa espe-

cialidade. A análise dessas ferramentas e dos pressupostos teóricos 

que as fundamentam ilustra e orienta a análise crítica da influência 

dessas tecnologias na prática tradutória, com enfoque na concepção 

ética formada sobre a responsabilidade pela produção da tradução 

quando o tradutor emprega esses recursos tecnológicos.

O terceiro capítulo compreende uma reflexão sobre as implica-

ções éticas para a prática contemporânea de tradução com o uso dos 
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sistemas de memórias, tomando por base o estudo realizado com 

três exemplares dessas ferramentas. Ao pensar em ética em tradu-

ção, reflito sobre a extensão da responsabilidade do tradutor pelas 

escolhas a que é conduzido a realizar ao ser influenciado, por exem-

plo, quando recebe de antemão uma terminologia pronta em um 

banco de dados ou um texto parcialmente traduzido para o trabalho 

com o auxílio dos sistemas de memória. Discuto também a postura 

ética do tradutor ao decidir sobre a manutenção ou o compartilha-

mento do banco de dados por ele produzido ou a ele fornecido para 

um trabalho específico. Essas questões relacionam-se à responsabi-

lidade tradutória e vinculam-se à ética por implicarem escolhas por 

parte do tradutor, uma conduta que o leva a utilizar um meio para 

atingir um fim. 

A delimitação do que se entende por ética exige também uma 

conceituação de moral, visto que, conforme afirma Costa (2009, 

p.20), “ambos os conceitos andam juntos e um não vive sem o 

outro”. Neste estudo sobre a relação entre a ética tradutória e as 

novas tecnologias, esses dois conceitos diferem, em especial, pelo 

caráter individual que atribuo à moral e à característica coletiva da 

ética, como um esforço, geralmente exercido em um tempo e local 

específicos, para formular uma série de regras ou recomendações 

de comportamentos moralmente aceitos. Segundo a distinção que 

Bauman (2003, p.66) estabelece entre os dois conceitos em Ética 

pós-moderna,

só as normas podem ser universais. Pode-se legislar deveres uni-

versais ditados como normas, mas responsabilidade moral só existe 

na interpelação do indivíduo e no ser portada individualmente. Os 

deveres tendem a fazer os humanos iguais; a responsabilidade é o 

que os fazem indivíduos. A humanidade não é captada em denomi-

nadores comuns – aí ela se submerge e desvanece. A moralidade do 

sujeito moral não tem, portanto, o caráter de norma. Pode-se dizer 

que o moral é o que resiste a codificação, formalização, socialização, 

universalização. O moral é o que permanece quando se faz o traba-

lho da ética. 
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Nesta obra, problematizo a extensão da responsabilidade do 

tradutor contemporâneo que atua em projetos compartimentados, 

enquadrando-se em equipes de trabalho para as quais são atribuí-

das normas de atuação. Nesse sentido, a concepção de ética visa 

orientar a reflexão apresentada sobre a atribuição de responsabi-

lidade ao tradutor cujo trabalho é encoberto pela supervalorização 

de tecnologias como os sistemas de memórias de tradução. Como 

define o filósofo Renato Janine Ribeiro (2004, p.66), a “ética da 

responsabilidade é aquela que se aplica na política ou, melhor di-

zendo, é aquela que vale sobretudo para quem age politicamente 

(agir politicamente, isto é, levando em conta as relações de poder)”. 

As “relações de poder” que Ribeiro descreve para a política 

são revistas pelo viés da tradução contemporânea com o auxílio de 

sistemas de memórias. Conforme discuto, são diversas as relações 

de poder que se constroem na prática de tradução auxiliada por 

essas ferramentas, como entre o cliente que delega uma tradução 

ao tradutor e exige que seja fornecido o banco de dados da memória 

juntamente com a tradução contratada. Nessa relação de poder, 

a recontratação de um tradutor para trabalhos futuros depende, 

em muitos casos, da renúncia à sua produção terminológica pela 

disponibilização do conteúdo da memória formada a partir de um 

trabalho de tradução. Já entre as agências de tradução, tem-se a 

contratação de um trabalho vinculado à condição de que os tradu-

tores mantenham as opções pré-traduzidas, limitem-se a traduzir 

somente trechos de textos não recuperados da memória (com dife-

rentes valores de remuneração) e devolvam suas traduções “sujas”, 

isto é, com os segmentos originais e as respectivas traduções para 

que a agência adicione essa produção terminológica e incremente 

seu banco de dados. Entre tradutores, a decisão de compartilhar 

ou não o banco de dados do sistema de memória particular permite 

a esses profissionais fazerem uso do (limitado) poder que detêm 

para decidir como e quando dividir sua produção terminológica e 

fraseológica com outros tradutores. 

Essas são algumas das ações que integram a prática contempo-

rânea de tradução com o auxílio de sistemas de memórias e que, em 

relação direta com a ética profissional, são tratadas nesta obra.
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