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trAdução & tecnologiAS

Érika Nogueira de Andrade Stupiello1

Introdução: a relação indissociável entre 
o tradutor e as tecnologias

O Grande Dicionário Sacconi (2010) define o termo “tecnologia” 
como “conjunto de conhecimentos e práticas, fundado nos princípios 
científicos e aplicado a um determinado ramo técnico” (p.1.941). Essa 
definição, pensada em relação à atividade de tradução, ajuda-nos a 
entender que a tecnologia não representa uma inovação introduzida 
na prática tradutória nos últimos anos com a disseminação do uso da 
internet. Ao contrário, a tecnologia, estruturada em diferentes for-
matos e registrada em diversos períodos da história, sempre esteve 
diretamente ligada ao fazer tradutório.

De forma geral, pode-se dizer que as necessidades vividas em cada 
época ditam os tipos de conhecimentos produzidos, aplicados em 
forma de ferramentas tecnológicas à prática profissional. As expecta-
tivas sustentadas para o desenvolvimento de uma determinada tarefa 
em um tempo específico determinam a tecnologia a ser empregada, 
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sobretudo de forma a reduzir o esforço exigido para a consecução de 
um trabalho especializado, como a tradução.

Dicionários monolíngues e bilíngues sempre foram considerados 
indispensáveis ao trabalho do tradutor. Por reunirem conhecimento 
e serem aplicados à prática profissional, pode-se dizer que tais obras 
se enquadram no conceito de tecnologia de sua época. Seu formato 
a princípio impresso pode ser considerado propulsor de concepções 
posteriores de representação e descrição da língua, na forma de dicio-
nários eletrônicos.

Tecnologias de outrora, em eras posteriores e sob outras circuns-
tâncias, podem ser vistas como limitadas para as necessidades con-
temporâneas. Um exemplo está na antiga máquina datilográfica, 
ferramenta inseparável de escritores e tradutores no século passado, 
porém impensável para atender as exigências atuais do trabalho de 
tradução. No entanto, a função que essa tecnologia desempenhou 
no tempo em que foi desenvolvida e no trabalho para o qual serviu 
foi fundamental, pois permitiu, pela primeira vez, a mecanização da 
escrita (Brito, 2010).

A introdução do microcomputador na década de 1980 marcou a 
transição para uma sociedade baseada na tecnologia da informação. 
Para a tradução, essa mudança significou um crescimento exponencial 
de materiais a serem traduzidos e, como consequência, o aceleramento 
das tarefas do tradutor, antes habituado a desenvolver seu trabalho 
durante o longo prazo entre o recebimento do texto de origem e a 
entrega do trabalho traduzido. Os recursos de pesquisa até então utili-
zados limitavam-se a obras de referência impressas (dicionários e glos-
sários) e consultas a especialistas. Esse cenário, retratado na atualidade, 
revela a limitação tanto do trabalho de pesquisa do tradutor quando de 
sua produtividade, apesar de o tradutor profissional sempre estar em 
sintonia com conhecimentos e práticas, ou a tecnologia, de sua época.

Nos dias de hoje, em que trabalhos de tradução chegam para os 
tradutores quase de forma instantânea por e-mail, em que textos são 
produzidos ao mesmo tempo em diversos idiomas e em que clientes e 
tradutores se relacionam virtualmente, já não há mais tempo para rea-
lizar pesquisas terminológicas exclusivamente em obras de referência 
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impressas, quando a internet nos oferece a tecnologia em forma de 
dicionários on-line e corpora bilíngues. Também já não é mais possí-
vel traduzir profissionalmente e de maneira competitiva sem aumen-
tar a produtividade por meio da automatização de tarefas. O que se 
espera do profissional atual é uma resposta imediata à demanda do 
cliente e a conclusão do trabalho no menor tempo possível.

Os resultados dos esforços para dinamizar a produção tradutória 
concretizaram-se na década de 1990, época em que foram lançados 
os primeiros sistemas de memórias de tradução em escala comercial. 
Ao possibilitarem a reutilização da produção tradutória em trabalhos 
futuros e oferecerem a promessa de maior eficiência no trabalho, esses 
programas firmaram-se como uma das tecnologias que mais têm pro-
movido mudanças na maneira como a tradução é praticada no pre-
sente e será realizada no futuro (Cronin, 2013a).2

Tendo introduzido grandes inovações na produção e recepção 
de traduções, os sistemas de memórias de tradução hoje têm poder 
também de definir a contratação do trabalho de um tradutor. Essa 
característica parece ser inédita na profissão, afinal, seja recorrendo a 
dicionários e glossários impressos ou digitalizados, ou retomando tra-
duções anteriores de um original com o uso de memórias, o tradutor 
há muito trabalha em um ambiente mediado por ferramentas tecnoló-
gicas que lhe auxiliam no desempenho de suas tarefas. Segundo Cro-
nin (2013b), “falamos tautologicamente de tecnologia da tradução: a 
tecnologia da informação está irremediavelmente ligada à tradução, e 
a tradução, como atividade humana, é, inescapavelmente, uma tecno-
logia” (p.218). Ao pensarmos como Cronin sobre a indissociabilidade 
entre tradução e tecnologia, compreenderemos melhor a importância, 
para o tradutor profissional em qualquer época, de manter-se não só 
a par das inovações nas ferramentas tecnológicas que utiliza, como 
também de entender como elas podem influenciar as circunstâncias 
de produção e recepção de suas traduções e, até mesmo, definir suas 
escolhas e controlar o modo como realiza seu trabalho.

 2 Esta e as demais citações que não tenham tradução publicada em português 
foram traduzidas por mim.
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Este capítulo apresenta uma análise dos sistemas de memórias de 
tradução e descreve algumas das mudanças mais profundas e defi-
nitivas na prática profissional de tradução. A primeira seção apre-
senta como esses sistemas foram primeiramente concebidos e como 
eles funcionam para, então, abordar como eles têm sido empregados 
por seus usuários-tradutores na atualidade. Na segunda parte, são 
discutidas algumas tendências da prática de tradução auxiliada por 
sistemas de memórias em nossa era que estão ganhando espaço na 
tradução de textos em formato digital que circulam pela internet. 
Por último, finalizo tecendo algumas considerações com o intuito de 
estimular uma reflexão sobre as possíveis consequências presentes e 
futuras da associação entre a automação e o tradutor humano.

Sistemas de memórias de tradução: 
reaproveitamento de trabalho como sinônimo 
de eficiência

A ideia de elaboração de um “arquivo de traduções” foi inicial-
mente proposta por Peter Arthern em um trabalho apresentado 
durante uma rodada de discussões, no final da década de 1970, sobre 
o uso de sistemas terminológicos computadorizados pelos serviços de 
tradução da então denominada Comissão Europeia. Naquela oca-
sião, sua principal argumentação foi a de que a maior parte dos textos 
produzidos pela Comissão seria “altamente repetitiva”, o que gerava 
grande desperdício de tempo e recursos alocados para o departamento 
de serviços de tradução. As ideias de Arthern ganharam repercus-
são em uma publicação de Kay, considerada seminal à mudança de 
foco sobre o espaço da automação na tradução, denominada The 
Proper Place of Men and Machines in Language Translation [O lugar 
adequado dos homens e das máquinas na tradução] (1980[1997]).3 
Em seu trabalho, esse pesquisador da empresa Xerox expressa sua 

 3 O referido artigo foi primeiramente publicado em forma de um relatório para a 
empresa norte-americana Xerox, em 1980 (Relatório de pesquisa CSL-80-11). 
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descrença nas pesquisas em automação e no desenvolvimento de sis-
temas independentes de intervenção humana ou que empregassem 
o tradutor na função de pós-edição da produção automática. Para 
Kay, um sistema automático só seria bem-sucedido se fosse capaz de 
ampliar a produtividade humana.

A proposta de Kay de conjugar trabalho humano às possibilida-
des oferecidas pela automação representou os primeiros passos para 
o desenvolvimento das ferramentas que hoje assistem o trabalho do 
tradutor e determinam sua contratação. Introduzidos comercialmente 
como uma tecnologia projetada para o tradutor e por ele controlada, 
os sistemas de memórias de tradução têm por caraterística comum a 
constituição de um banco de dados terminológicos e fraseológicos 
que, compilados a partir de segmentos de texto original e pareados 
com suas respectivas traduções, se tornam passíveis de reutilização 
em trabalhos posteriores graças à capacidade que esses sistemas ofe-
recem de recuperar correspondências neles armazenadas. Essa recu-
peração, baseada em percentuais de correspondência entre segmentos 
traduzidos e retidos na memória e novos segmentos de um trabalho 
em desenvolvimento, pode ser parcial (fuzzy match) ou total (full 
match) (Bowker, 2002).

A figura 1, a seguir, apresenta a interface de um sistema de 
memória em execução. O texto de origem encontra-se segmentado 
na caixa da parte superior que, nesse caso, é seguida de sua respec-
tiva tradução, uma correspondência total recuperada da memória e, 
portanto, marcada em outra cor, na caixa da parte inferior, para aler-
tar o tradutor.

Diferentemente dos programas de tradução automática, que se 
orientam por estratégias predefinidas de tradução que incluem dicio-
nários bilíngues, algoritmos com regras gramaticais e, mais recen-
temente, corpora eletrônicos, as memórias de tradução não trazem 
conjuntos predefinidos de pares bilíngues em seus bancos de dados. 
Toda memória de tradução é construída passo a passo desde o início 

Essa referência é do mesmo artigo republicado no periódico Machine Translation, 
em 1997.
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Figura 1: Interface do sistema de memória Wordfast.

e todas as informações terminológicas, inclusive sobre as línguas com 
as quais se trabalhará com a ferramenta, precisam ser fornecidas ao 
sistema a partir do momento que o tradutor começa a empregá-lo. 
Em outras palavras, é basicamente o tradutor-usuário que “fabrica” 
a memória com que trabalhará em traduções futuras.

O banco de dados linguísticos, que constitui a funcionalidade cen-
tral de um sistema de memórias, pode ser compilado de três formas:

• Durante o trabalho de tradução, uma vez que todo segmento 
traduzido é, automaticamente, armazenado na memória com 
seu respectivo segmento de origem;
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• Após a realização de um trabalho, pelo alinhamento entre seg-
mentos do texto de origem e da tradução, contanto que ambos 
os textos estejam em formato eletrônico; e

• Pelo intercâmbio de termos de bancos de dados de outros tra-
dutores, procedimento por vezes controverso, devido a ques-
tões de direitos autorais e segredo comercial, mas praticado 
entre tradutores como forma de alimentar suas memórias na 
expectativa de promover ganhos de produtividade pela recu-
peração de segmentos traduzidos. Afinal, quanto maior o 
número de segmentos na memória, maiores serão as chances 
de reocorrência de trechos de texto.

Para ilustrar a configuração de uma memória de tradução, a figura 2 
apresenta como os segmentos são armazenados no banco de dados 
de um sistema de memória. O par formado pelo segmento de ori-
gem e sua tradução é denominado unidade de tradução. As unidades 
de tradução encontram-se pareadas em colunas com os segmentos de 
origem e outra para aqueles de destino. Quando o tradutor seleciona 

Figura 2: Unidades de tradução (português/inglês) alinhadas na memória 
de tradução do sistema Wordfast. A barra superior do sistema informa que 
a memória contém 53.852 unidades de tradução.
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uma unidade de tradução, ou o sistema a identifica como semelhante 
a um segmento de outro trabalho, a unidade é distinguida em campos 
demarcados em azul (parte superior), para o segmento de origem, e 
em verde (parte inferior) para a tradução correspondente.

As unidades de tradução de um sistema de memória são armaze-
nadas de maneira isolada, sem qualquer organização contextual. O 
que o tradutor reutiliza em um novo trabalho, na verdade, são trechos 
de textos desconectados que fazem com que o uso de referências ana-
fóricas e pronomes, por exemplo, perca o sentido. Além disso, como 
alerta Bowker (2006, p.179), “pelo fato de as línguas não possuírem 
uma correspondência biunívoca ou as mesmas exigências estilísticas, 
frases isoladas em um texto traduzido podem não depender umas das 
outras da mesma maneira do que no texto de origem”.

Por outro lado, conforme aumenta o volume de materiais em for-
mato eletrônico que exigem tradução rápida, os sistemas de memórias 
de tradução conquistam cada vez mais espaço. Outros exemplos de 
aplicação desses sistemas são traduções de manuais técnicos e suas 
várias versões para diferentes línguas, atualizações de traduções de 
um mesmo material e, em especial, no trabalho de localização, que 
envolve a produção de textos em formato eletrônico em diferentes 
línguas para serem utilizados por públicos de diversas regiões socio-
linguísticas (Jiménez-Crespo, 2013). Nesses setores, a contratação 
de um tradutor é frequentemente determinada por sua competência 
técnica na operação de sistemas de memórias e já não mais priori-
tariamente por seu conhecimento linguístico e cultural, construído 
ao longo de sua formação acadêmica e sua experiência profissional.

O sucesso das memórias na prestação de serviços de localização 
explica-se pelo fato de ser prevalecente nessa indústria a ideia de que 
um conteúdo de origem (em websites e jogos, por exemplo) poderá ser 
produzido e traduzido de forma a atrair públicos nos mais remotos 
locais do mundo, sempre de forma quase instantânea e com a garantia 
de transparência de produção, isto é, sem deixar transparecer a media-
ção da tradução. Visto que a maior parte de projetos desse setor exige 
atualizações constantes de materiais traduzidos, quase sempre em 
prazos escassos, as memórias, ao recuperarem traduções anteriores, 
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possibilitam a normalização do trabalho, mesmo que ele seja realizado 
por equipes de tradutores.

A digitalização da produção textual, voltada cada vez mais para a 
leitura na “tela”, e não mais para a impressão, é grande propulsora da 
automatização do trabalho de tradução. O trabalho com hipertextos, 
permeado de referências cruzadas indicadas por links, que convidam 
a uma leitura não sequencial ou linear do texto, também favorecem a 
aplicação da automação durante o trabalho de tradução e a segmen-
tação do material de origem. A produção de traduções nesse setor 
também é regida pela rapidez de produção, o que estimula o tradu-
tor a recuperar trechos de traduções anteriores sempre que possível 
em um esforço para cumprir os prazos e padronizar a produção final. 
Como explicam Biau Gil e Pym,

as memórias de tradução mudam a maneira como os tradutores traba-
lham. Se um banco de dados de uma memória é fornecido, espera-se 
que sejam seguidas a terminologia e a fraseologia dos pares segmen-
tados incluídos nesse banco, em vez de se compor um texto com 
decisões terminológicas e estilo próprios. (Biau Gil; Pym, 2006, p.9)

A utilização dos recursos desses sistemas, seja por escolha do tra-
dutor, por critérios impostos pelo cliente ou por ambas as situações, 
só é eficaz se forem respeitadas as opções terminológicas ou fraseo-
lógicas armazenadas na memória, delimitando consideravelmente o 
espaço para as escolhas pessoais do tradutor. A prescrição de normas 
de utilização das memórias de tradução firma-se na expectativa de 
que a subserviência do tradutor ao banco de dados, em geral fornecido 
quando a tradução é contratada, tornaria a tradução sempre mais bem 
elaborada e mais coesa. Essa ideia seria sustentada sobretudo em casos 
de vários tradutores trabalhando em um mesmo projeto, ou quando 
existe um grande número de textos a serem traduzidos em prazos 
limitados e com construções linguísticas repetitivas.

O exíguo tempo concedido à conclusão de projetos de tradução e 
a facilidade tecnológica de comunicação estimula a divisão de tarefas 
entre tradutores e outros profissionais que se encarregam de etapas 
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distintas da produção de conteúdos e, por essa razão, não têm acesso 
ao trabalho na íntegra. Uma das consequências dessa setorização do 
trabalho seria o isolamento do tradutor que, por se encontrar, muitas 
vezes, distante do cliente final e do contexto geral dos textos com que 
trabalha, acaba limitando sua pesquisa ao banco de dados da memória 
(ou ao glossário fornecido pelo cliente) e direcionando esforços quase 
exclusivamente aos segmentos que lhe cabem traduzir, um trabalho 
que pode isolar sua atuação.

A aplicação de sistemas de memórias em trabalhos comparti-
mentados de tradução tem consequências diretas sobre o texto final. 
Segundo Cronin (2013a), “o aumento no uso de sistemas de memó-
rias possibilita que escolhas tradutórias iniciais se tornem embutidas 
nos textos, sendo então replicadas incessantemente em diferentes 
contextos” (p.136). Essa ação pode ter, pelo menos, duas conse-
quências. Uma delas está na facilidade de propagação de erros ou 
inadequações, em especial se a memória não é continuamente revi-
sada e gerenciada para que todos os tradutores envolvidos em um 
projeto sejam alertados sobre as alterações de conteúdo. A segunda é 
resultante direta do reaproveitamento contínuo de traduções anterio-
res, uma operação que pode resultar em um engessamento da língua, 
impedindo sua renovação pela interpretação resultante de uma nova 
leitura do texto de origem.

A retomada de traduções anteriores é, via de regra, estabelecida 
pelo contratante do trabalho, em especial agências de tradução e 
prestadoras de serviços de localização, que também defendem sua 
exclusividade de acesso aos dados terminológicos reunidos a partir 
de um trabalho contratado. Por se considerarem proprietárias desse 
“subproduto” da tradução, em geral, exigem que lhes sejam repassa-
dos os dados terminológicos juntamente com a tradução. Esses dados 
são usados em trabalhos posteriores com o intuito de reduzir custos 
de tradução. Pela perspectiva do contratante, uma tradução deveria 
ser remunerada uma única vez, ou seja, a partir do momento em que 
um segmento for traduzido e reocorrer em outros textos, não deveria 
ser remunerado integralmente, não importando o contexto de que ela 
vier fazer parte. Como explicam Biau Gil e Pym,
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a possibilidade de reutilizar traduções anteriores significa que os 
clientes solicitam que os tradutores trabalhem com sistemas de 
memórias de tradução e, depois, reduzem seus honorários. Quanto 
mais correspondências exatas e parciais existirem (segmentos iguais 
ou semelhantes já traduzidos e incluídos no banco de dados), menos 
eles pagam. Esse fato incita os tradutores a trabalhar rápido e, em 
geral, sem analisar os segmentos anteriormente traduzidos, com 
queda correspondente na qualidade. (Biau Gil; Pym, 2006, p.10)

Pela perspectiva do contratante de serviços de tradução, o banco 
de dados seria fornecido exclusivamente para aumentar o rendimento 
de um trabalho, pelo controle terminológico, para determinar a remu-
neração total ou fracionada do trabalho do tradutor, de acordo com 
o índice de reaproveitamento do conteúdo do banco. Uma vez que a 
prática consiste em remunerar a tradução de um segmento somente 
uma vez, a tendência é que o tradutor se concentre naqueles segmen-
tos que não tenham sido antes traduzidos e pelos quais são integral-
mente recompensados.

Essa tendência foi confirmada em um estudo etnográfico rea-
lizado por LeBlanc em três prestadoras de serviços de tradução 
canadenses no ano de 2012. Esse autor constatou, com base nos 
depoimentos dos tradutores entrevistados, a prevalência dos sistemas 
de memórias no trabalho desses prestadores de serviços, que declara-
ram ser obrigados a empregar rotineiramente sistemas de memórias 
mesmo quando essa tecnologia não oferece aumento de desempenho 
(em forma de segmentos recicláveis), com o propósito de “alimentar 
as memórias existentes com novos dados para preenchê-las e, assim, 
multiplicar as possibilidades de reutilização” (LeBlanc, 2013, p.5).

Os tradutores entrevistados enumeraram como principais vanta-
gens do uso das memórias o aumento de produtividade e consistência 
terminológica (padronização alcançada pela reciclagem de segmen-
tos), a facilidade de consulta a opções anteriores de tradução e aos 
glossários utilizados e a eliminação do trabalho repetitivo de redi-
gitação (principalmente em casos de atualização de documentações, 
como em manuais).
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Por outro lado, os ganhos na produção dependem diretamente do 
trabalho com o texto segmentado, distribuído quase frase por frase, 
o que influencia o processo de interpretação e a relação que o tradu-
tor constrói com o texto. A visão de tradução nesse contexto parece 
retomar a tão combatida noção de tradução como uma atividade de 
substituição de significados, nesse caso, convenientemente segmen-
tados e reservados na memória para uso futuro. Essa é a perspectiva de 
alguns tradutores usuários desses sistemas que alegam sentir que sua 
criatividade é reprimida ao utilizarem as memórias, que criam “uma 
fôrma na qual os tradutores têm de se encaixar” (LeBlanc, 2013, p.7).

A prática de recuperação de segmentos já traduzidos, que não 
sendo remunerados quase nunca são revisados, é de cunho estrita-
mente comercial, sendo condicionada pela contratante, a agência. A 
justificativa oferecida por essas empresas e que determina a maneira 
como a tradução será desenvolvida com o uso de sistemas de memó-
rias não se volta à questão da economia financeira que a prática de 
recuperação gera diariamente, mas vem com frequência disfarçada 
pela lógica de que se “essas traduções já foram entregues e aceitas pelo 
cliente, por que reinventar a roda?” (LeBlanc, 2013, p.5).

O raciocínio de que a revisão ou a mudança de uma tradução 
anterior seriam dispensáveis e que a prioridade é a produtividade 
ampliada quando se faz uso de sistemas de memórias relembra a 
organização da fabricação em massa por meio de linhas de produção. 
Segundo Cronin (2013a),

padronizar e racionalizar o processo de produção em linha faz tanto 
sentido para a tradução no século XX quanto o fez para a produção 
de automóveis no século XX. A produção aumenta, os custos dimi-
nuem, o cliente recebe o carro/a tradução e o produtor paga menos 
por isso. (Cronin, 2013a, p.92)

Em uma era em que a diversidade linguística é cultuada e reivin-
dicada como um direito de todos, a ideia de padronização da tradução 
pela aplicação de sistemas de memórias parece ser incongruente com 
o que se entende por liberdade de expressão. Essa situação parece 
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derivar de concepções diferentes de língua e texto. Uma delas, com-
partilhada por prestadores de serviços de tradução que determinam as 
regras de uso dos sistemas de memórias, seria a de que a língua pode 
ser uma espécie de produto, que pode ser preparado de maneira efi-
ciente pelo controle da produção semiautomatizada. A outra, discu-
tida em diversos trabalhos na literatura de Estudos da Tradução (Biau 
Gil; Pym, 2006; Bowker, 2006; Cronin, 2013a) e em parte manifestada 
pelas declarações dos tradutores entrevistados por LeBlanc (2013), de 
que a língua é muito mais do que um produto e que textos não são meras 
coleções de frases. Segundo LeBlanc (2013), esse seria um conflito entre 
diferentes noções de tradução, uma abordagem sendo “simplesmente 
linguística e facilmente computável” e outra “mais humanística”, que 
“considera o papel social da tradução e do tradutor” (p.9).

O consenso que parece existir entre essas diferentes concepções 
de língua está no reconhecimento de que um sistema de memória 
nada mais é do que um arquivo de frases fora de contexto. Utilizado 
de maneira adequada, com atenção às particularidades do novo texto 
em que o segmento será aproveitado e com a devida autonomia conce-
dida ao tradutor para revisar e atualizar um segmento correspondente 
reapresentado pelo sistema, a memória pode ser um grande aliada de 
seu usuário. Por outro lado, o tradutor, ao empregá-la ainda que com 
a liberdade de revisar e modificar os segmentos que lhe são apresen-
tados, sofre inevitavelmente a influência dos recursos do sistema em 
sua produção já no momento em que lhe é sugerida uma alternativa 
de tradução que pode tornar mais rápida a conclusão de seu trabalho. 
Conforme explica Bowker (2006),

após ver uma sugestão apresentada pela memória de tradução, pode 
se tornar difícil ao tradutor pensar em uma maneira diferente de 
expressar essa ideia. O tradutor pode acabar, assim, utilizando a tra-
dução sugerida, ainda que ela não se encaixe muito bem no texto como 
um todo. Esse fato pode ser exacerbado nos casos em que os tradu-
tores trabalham sob pressão extrema de prazo, o que torna tentador 
incorporar uma sugestão que é “boa o suficiente” em vez de compor 
uma que seja “boa”. (Bowker, 2006, p.182)
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Bowker alerta para uma das condições que mais parecem ter peso 
no trabalho do tradutor nos dias de hoje: o prazo. A produção acele-
rada de traduções que ofereçam a impressão de constituírem originais, 
de se comunicar diretamente com seus destinatários, torna a semiau-
tomatização do trabalho do tradutor uma necessidade e faz que os 
sistemas de memória ganhem cada vez mais espaço no mundo atual.

O próximo item apresenta duas tendências observadas na evolu-
ção dos sistemas de memória de tradução, em especial na prestação de 
serviços de localização, e as possíveis mudanças que definirão como a 
informação é processada e entendida em diferentes línguas por aque-
les que tornam possível sua compreensão, os tradutores.

Sistemas de memórias de tradução:  
da automatização à terceirização em massa

A crescente competitividade comercial das indústrias produtoras 
e exportadoras de produtos tecnológicos depende da rapidez com que 
são preparadas as traduções da documentação de origem de produ-
tos a serem lançados nos prospectivos mercados consumidores. Na 
indústria da localização, setor em que a tradução mais se expandiu 
nas duas últimas décadas, a tendência da evolução da produção de 
traduções a ritmo industrial foi prenunciada por Esselink (2000), que 
anteviu o dia em que:

o conteúdo [de origem] será replicado automaticamente a partir de 
um banco de dados central para locais em todo o mundo, as tradu-
ções serão automaticamente transferidas de volta a um repositório 
central e os prestadores de serviços de localização ver-se-ão geren-
ciando pessoas e processos em vez de projetos temporários. (Esse-
link, 2000, p.481)

A ideia geralmente associada à localização é a de um trabalho 
bem-sucedido de aproximação entre diferentes culturas, implemen-
tado em diversas etapas por grandes equipes de profissionais com 
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conhecimento linguístico e tecnológico que lidam com sofistica-
dos recursos de pesquisa, armazenamento e recuperação de dados 
terminológicos multilíngues. Para que possa ter condições de atuar 
com competitividade nesse mercado de trabalho, o tradutor tende a 
empregar e dominar cada vez mais recursos tecnológicos, que confi-
ram agilidade à sua produção. Como previsto por Esselink, na prós-
pera indústria da localização, os efeitos da segmentação do mercado 
serão sentidos pelo estreitamento da atuação do tradutor, que fará parte 
de uma cadeia muito maior de profissionais que se ocupam de etapas 
específicas do trabalho de composição textual no número de línguas de 
interesse comercial. Segundo esse especialista, “todos os textos serão 
criados, gerenciados e publicados com base em tecnologias de ban-
cos de dados” (Esselink, 2000, p.478). A exigência de conclusão dos 
trabalhos em prazos decrescentes fará que “toda a informação seja 
extraída dos bancos de dados, processada pela memória de tradução 
de forma que somente o texto novo seja traduzido” (p.479).

A visão de Esselink, representativa das concepções vigentes na 
indústria de localização, foi já caracterizada por Pym como sendo 
a de “um tipo de adorável mundo novo, governado por critérios de 
eficiência” (2004, p.164). Em nosso tempo, a noção até pouco tempo 
futurista de Esselink materializa-se na forma da geração de sistemas 
de memórias baseados na web e integrados a remodelados progra-
mas de tradução automática.

O trabalho do tradutor que hoje presta serviços de tradução téc-
nica para agências ou para o setor de localização frequentemente se 
inicia com um texto já segmentado e parcialmente traduzido por um 
programa automático. Quando solicitado, o tradutor revisa as pré-
-traduções, sempre se atendo a realizar o mínimo de alterações pos-
sível, e “insere” suas traduções nos segmentos em branco, para os 
quais uma opção de tradução não pôde ser aproveitada. O sistema 
de memória baseado na web permite a atualização automática da 
memória no momento em que o segmento é traduzido, o que torna 
possível a visualização, e o provável uso, por outros tradutores atuan-
tes no mesmo projeto, mas trabalhando nos locais mais remotos. A 
memória, ou seja, o banco de dados com as unidades de tradução, já 
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não fica mais na máquina do tradutor, nem mesmo temporariamente, 
mas instala-se na “nuvem”, serviço de computadores que, em locais 
remotos, armazenam dados digitalizados. Esses dados podem ser 
acessados a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo e dispen-
sam a instalação de programas. Nessa configuração, o tradutor faz 
uso muitas vezes da ferramenta tecnológica (sistema de memórias 
e gerenciamento de dados) disponibilizada pelo contratante de seus 
serviços, que receberá, na entrega do trabalho final, tanto a tradução 
como um conjunto de unidades de tradução que poderão ser reapro-
veitadas e as quais ele não terá mais que remunerar quando reocorre-
rem em um novo texto.

Ao receber um trabalho parcialmente traduzido de modo auto-
mático e ao partir de buscas e recuperações de trechos traduzidos, 
em outras situações e por outros tradutores, e mantidos em bancos 
de dados, o tradutor é privado de realizar suas escolhas segundo a 
interpretação que teria do texto na língua de origem, pois parte do 
texto que já foi “interpretado” para ele. Nesse caso, sua responsabi-
lidade não seria só dissipada, mas também reduzida, na medida em 
que sua intervenção no texto limita-se pelo modo como os sistemas de 
memórias são empregados. Conforme concluí em uma análise sobre 
as implicações da adoção de sistemas de memórias sobre a concepção 
ética da prática tradutória,

a maneira como a prática de tradução é contratada e conduzida na 
contemporaneidade com o auxílio de ferramentas como sistemas 
de memórias relativiza o controle do tradutor sobre sua produção, 
principalmente por ser praxe exigir que esse profissional ajuste suas 
escolhas aos segmentos textuais pré-traduzidos com o uso da memó-
ria. A responsabilidade que assume pela produção também se limita 
à medida que lhe é permitido realizar escolhas e intervir na tradução. 
(Stupiello, 2010, p.199)

As diferentes circunstâncias de produção de uma tradução, que 
implicam diferentes graus de envolvimento do tradutor com o tra-
balho, devem ser consideradas no estabelecimento não somente da 
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remuneração, mas dos limites da responsabilidade do tradutor pela 
produção do texto traduzido. Por outro lado, a possibilidade de con-
tratar um profissional, localizado em qualquer parte do mundo, e 
oferecer-lhe uma ferramenta virtual para controlar e armazenar a pro-
dução de um trabalho parece agir cada vez mais para ocultar a inter-
venção tradutória na mesma medida em que os honorários pagos pelo 
trabalho são reduzidos, afinal, a concorrência é mundial e a internet 
encarrega-se de promover acesso a tradutores em diferentes países, 
mesmo naqueles com custo de vida mais baixo e, por esse motivo, 
comercialmente mais interessantes.

Há ainda tradutores que oferecem trabalho de graça, muitas vezes 
em busca da satisfação de fazer parte de um grande projeto. Esse fenô-
meno, possibilitado pela progressiva acessibilidade mundial à inter-
net e a ferramentas como o Google Translator Toolkit, constitui-se 
pela terceirização em massa (crowdsourcing) do serviço de “tradutores 
voluntários”. O que chama a atenção nesses projetos de tradução não 
é o número de candidatos que se dispõem a traduzir sem remuneração 
nem a quantidade e diversidade de línguas que eles envolvem, mas 
o fato de que essas empreitadas, na maioria das vezes, são propostas 
por grandes corporações, por exemplo, redes sociais como Facebook 
e Second Life e que têm fins lucrativos e capitalizarão com o uso des-
sas traduções.

Esse movimento observado na prestação de serviços voluntários 
de tradução cria uma nova rede de relações entre o texto de origem e 
a tradução e, ao mesmo tempo, entre o tradutor e o receptor final do 
serviço que, em última análise, são a mesma pessoa. Cronin (2013a; 
2013b) denomina essa nova figura do consumidor, também produtor 
ativo do que consome, de “prossumidor”. O trabalho do “prossu-
midor” [prosumer] desenvolve-se em um ambiente em que original e 
tradução estão em constante movimento de atualização. O texto de 
origem é modificado para informar fatos recentes e a tradução, que 
acompanha essas modificações em outras línguas, é submetida também 
a “correções colaborativas” por leitores de material virtual que não se 
preocupam com a qualidade do material traduzido, mas que priorizam 
a velocidade de produção, uma característica que, para Cronin, está 
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diretamente ligada “à mudança de normas de leitura e letramento” 
(2013b, p.211). O foco desse público está na leitura instrumentalizada 
e acelerada de traduções.

Se, por um lado, a semiautomatização da tradução pela aplicação 
de sistemas de memórias pode ameaçar apagar a mediação do tra-
dutor, oferecendo a impressão de que o trabalho com as diferentes 
línguas envolve nada mais do que uma troca entre segmentos de dife-
rentes línguas, a tradução do movimento de massa, de certa forma, 
delega poderes aos tradutores-usuários, ou prossumidores de conteú-
dos digitais, e seus trabalhos podem até assumir caráter político, como 
na tradução de documentos vazados pelo escândalo do WikiLeaks. 
Conforme argumenta Cronin (2013b, p.208):

Com relação à visibilidade do tradutor, o movimento em direção 
a serviços de tradução on-line automatizada (MT – On-line Machine 
Translation), aparentemente, poderia indicar o apagamento do traba-
lho do tradutor. Por outro lado, pode-se argumentar também que o 
desenvolvimento dos kits de wiki-translation tornaram as demandas 
da tradução visíveis para grupos de usuários cada vez maiores. 

O poder de alcance dos conteúdos circulados pela internet é um 
grande estímulo para a produção de mais conteúdos, sempre atua-
lizados para garantir o retorno contínuo de usuários. A maneira de 
garantir a atenção (e o retorno comercial) dos usuários está na ins-
tantaneidade da produção. Segundo Garcia (2009), usuários da web 
desejam mais por menos, “querem que a tradução seja gratuita e a 
mais instantânea possível, e se a indústria de localização não puder 
ou não tiver interesse em atendê-los, a demanda criada fará com que 
alguém os atenda” (p.208).

Um exemplo da busca pela instantaneidade, e de como a tecnolo-
gia torna possível o atendimento desse desejo, está no site Livetrans-
lation.com, que oferece serviços rápidos e de baixo custo de tradução 
de textos a pessoas insatisfeitas com os resultados de programas auto-
máticos, como o Google Translate. A contratação do serviço é reali-
zada por meio de “três passos simples”: primeiro, o contratante envia 
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o texto a ser traduzido, em seguida completa uma ficha de cadastro e 
realiza o pagamento e, por último, recebe “uma tradução precisa em 
minutos e por uma fração do custo de uma tradução”. Esse tipo de 
trabalho, denominado de “tradução utilitária” (Garcia, 2009; Cro-
nin, 2013a), é um serviço que tem atraído a atenção e investimentos 
de multinacionais como a Microsoft.

O serviço garante um tradutor “de plantão” em algum lugar do 
mundo que, assistido por sistemas de memórias de tradução baseados 
na web, atendem a uma clientela que espera o envio do trabalho como 
se ele fosse mais uma “mensagem instantânea” diariamente recebida 
por meio eletrônico. A popularidade do serviço, o “índice de satisfa-
ção” de 88% divulgado pelo site e sua alegação de ser “o serviço mais 
rápido do mundo de traduções profissionais on-line” são alguns dos 
indícios que fazem crer que esses serviços tendem a se tornar cada 
vez mais comuns. Garcia (2009) chega até a prever um futuro em 
que “tradutores serão pagos por hora, em vez de por palavra, e tra-
balharão no local, como um call-center, e não mais como freelancers 
em casa” (p.209).

Traduzir para a próspera indústria de localização, ou de maneira 
colaborativa e sem fins lucrativos por terceirização em massa, ou, 
ainda, prestar serviços de tradução expressa à distância, ainda que 
com baixa remuneração, só é hoje possível pela disseminação dos 
sistemas de memórias que, além de mais acessíveis, estão em con-
tínuo aprimoramento para oferecer recursos que permitam melhor 
recuperação de dados. No setor de localização, que presta serviços 
a grandes empresas e trabalha com orçamentos substanciais, a ten-
dência de trabalho para o tradutor parece estar cada vez mais no tra-
balho de pós-edição da tradução automática e na inserção de novos 
segmentos traduzidos em memórias virtuais. Na terceirização em 
massa, movida por voluntários amadores bilíngues, o movimento 
parece direcionar-se a projetos abertos, em que o colaborador age 
tanto como produtor quanto como consumidor da tradução. Já o 
serviço virtual de traduções utilitárias parece estar propenso a se 
restringir a um mercado que priorize a instantaneidade de produ-
ção de traduções a baixo custo em relação a serviços prestados por 
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tradutores especializados, cuja qualificação acaba elevando o valor 
dos honorários cobrados.

Os diferentes cenários de atuação do tradutor assistido por fer-
ramentas descritos neste capítulo confirmam a estreita e definitiva 
ligação entre a tecnologia e a tradução e convidam a uma reflexão 
sobre possíveis implicações dessas transformações que afetam o tra-
balho do tradutor.

Considerações finais: desafios para a profissão

As expectativas criadas para trabalhos de tradução desenvolvidos 
com o auxílio de ferramentas como os sistemas de memórias resul-
tam de promessas divulgadas na comercialização desses sistemas e 
que atrelam a possibilidade de recuperação de opções anteriores de 
tradução armazenadas nas memórias a ganhos de produtividade. As 
diferenças contextuais entre o texto previamente traduzido e que 
gerou a correspondência bilíngue (unidade de tradução) e o novo 
texto em que essa correspondência será reaproveitada são descon-
sideradas em um meio que preza a agilidade de produção e visa à 
redução de custos de tradução. Essa noção de reaproveitamento de 
traduções faz que as mesmas ferramentas projetadas para auxiliar o 
tradutor tenham grande influência na decisão de contratação de um 
trabalho e no modo como ele é desenvolvido.

Mediada por ferramentas como os sistemas de memórias, a tradu-
ção passa a ser parte de um processo maior de produção textual, em 
que o trabalho do tradutor inicia-se, muitas vezes, durante a produção 
do texto de origem, como em trabalhos para a indústria de localiza-
ção. A tradução não seria mais um trabalho posterior, mas paralelo à 
composição de origem e, por esse motivo, sujeita a alterações em seu 
desenvolvimento, na medida em que o texto de origem é modificado 
e atualizado.

Quando tudo que o tradutor tem à sua frente são segmentos tex-
tuais e opções de traduções passadas, pode acabar tornando-se difícil 
construir uma rede de relações conceituais e semânticas no texto que 
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traduz. Essa situação pode também conduzir o tradutor a prender-
-se ainda mais às opções que lhe são apresentadas pelo sistema de 
memória que utiliza, paralelamente abrindo mão de seu estilo de tra-
balho. Conforme LeBlanc (2013, p.1) admite em seu texto, “embora 
os sistemas de tradução ofereçam muitas vantagens, eles mudam a 
maneira como os tradutores interagem com os textos e, em vários 
graus, o modo como trabalham”.

Reconhecer essas mudanças é o primeiro passo para entendê-las 
e limitar o alcance que elas podem ter no produto final, a tradução, e 
na maneira como o tradutor é visto (e contratado) pelos mercados 
que estabelecem o uso de sistemas de memórias para a contratação 
de um trabalho. Afinal, como argumenta Cronin, “não é porque usa-
mos as mesmas ferramentas (manuais, digitais) que iremos sair por 
aí fazendo as mesmas coisas. Pelo contrário, fazemos coisas comple-
tamente diferentes, e essa diferença nos garante a humanidade das 
coisas que fazemos” (Cronin, 2013b, p.218).

Em última análise, a importância de entender a tecnologia está 
exatamente em podermos nos diferenciar dela e evidenciar a impres-
cindibilidade de nosso trabalho humano, seja qual for a época em que 
estivermos exercendo, com responsabilidade, nosso ofício.
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