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APRESENTAÇÃO

A Segunda Guerra Mundial e os tempos conturbados que a su-

cederam geraram a necessidade de traduções rápidas como nunca 

antes havia acontecido. Tal necessidade motivou pesquisas intensas 

na busca de meios que pudessem oferecer a solução para o problema. 

Muito se investiu em máquinas e em programas que pudessem ofe-

recer, eficientemente, traduções. O retorno, entretanto, foi bastante 

modesto, pois o ideal de se conseguir sistemas que produzissem tra-

duções de qualidade em pouco tempo nunca foi atingido. Os textos 

oferecidos pela tecnologia existente necessitavam revisões, o que 

desmotivava tradutores, que não queriam passar a ter o novo papel a 

eles atribuído, o de pós-revisores. Assim, com a limitação dos resul-

tados e a insatisfação dos tradutores, os investimentos em máquinas 

de traduzir foram, pouco a pouco, sendo reduzidos.

Neste livro, Érika Nogueira de Andrade Stupiello relata a re-

cepção dos tradutores a essas transformações e evidencia que suas 

primeiras reações positivas foram à criação de bancos de dados 

terminológicos. A partir dessa ferramenta de auxílio aos tradutores, 

pesquisas desenvolveram programas que levavam à organização 

de conjuntos de textos de trabalhos anteriormente realizados que 

poderiam facilitar a produção de novas traduções, ou seja, a siste-

mas de armazenamento de memórias de tradução.
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Três desses sistemas, o Trados, o Transit e o Wordfast, foram o 

objeto de Érika em sua tese de doutorado defendida junto ao Pro-

grama de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Unesp, cam-

pus de São José do Rio Preto, que aqui se publica em formato de 

livro. Mais que analisar os principais atributos de cada sistema, 

seu funcionamento ou sua adequação a certos tipos de trabalho, o 

centro das atenções são as implicações de seu uso. 

Muitos autores, como a leitura deste livro revela, discorrem 

sobre vantagens e desvantagens da utilização das chamadas me-

mórias de tradução. Entre as primeiras, listam-se o maior controle 

e padronização de terminologia e fraseologia, o aumento da veloci-

dade de trabalho, a possibilidade de constituição do próprio banco 

de dados. Consideram-se como desvantagens a redução de espaço 

para escolhas do tradutor, o uso instrumental das línguas para pos-

sibilitar maior reaproveitamento, a não remuneração de material 

recuperado pelo sistema.

Érika vai além desses tópicos. Como os sistemas não têm como 

objetivo eliminar a intervenção humana durante o processo de tra-

dução nem destinar ao tradutor o papel de mero pós-editor de tex-

tos, questões práticas e teóricas, especialmente as relacionadas à 

ética profissional, assomam-se com sua utilização. São recursos 

eficientes na tradução de textos em que fraseologia e terminologia 

se repetem, mas o fato de a chave de seu funcionamento ser o rea-

proveitamento de traduções anteriores, feitas pelo próprio tradutor 

ou fornecidas pelos clientes, gera desdobramentos nem sempre 

levantados na literatura sobre as memórias de tradução. 

Esses desdobramentos ocupam lugar de destaque na reflexão 

de Érika. Um deles é o fato de o envolvimento com ferramentas 

tecnológicas poder levar ao esquecimento do caráter humano en-

volvido na tradução. A vertiginosa circulação eletrônica de textos 

cria a ilusão de que não há vínculo com autoria, assim como a recu-

peração de segmentos exigida por muitos clientes pode gerar o des-

comprometimento do tradutor, que tem, muitas vezes, sua atuação 

limitada e permanece invisível para o usuário da tradução. 
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Alguns tópicos são delicados, como o compartilhamento de me-

mórias, abordado sob três perspectivas, a do cliente, a das agências 

de tradução e a do próprio tradutor. Por um lado, discute-se a pul-

verização da responsabilidade do tradutor em grandes projetos; por 

outro, as questões éticas envolvidas no intercâmbio de memórias. 

Aborda-se também o lado financeiro, assim como a polêmica sobre 

a propriedade intelectual, acenando-se para a possibilidade de, 

no futuro, haver uma reestruturação na remuneração do tradutor, 

assim como na prática de reutilização de memórias. 

São, enfim, questões que precisam ser enfrentadas por todos 

os tradutores, especialmente aqueles que utilizam as memórias de 

tradução, pois esse emprego tem até implicações relacionadas às 

concepções sobre o processo tradutório. Na medida em que se lida 

com segmentos, a tradução pode facilmente passar a ser encarada 

como uma mera transposição ou transferência desses segmentos. 

Mas, principalmente, o procedimento pode encobrir o fato de que 

toda tradução envolve uma intervenção humana. 

Certamente há, em curso, mudanças definitivas no mercado em 

que o tradutor atua. Para muitos, o uso de novas tecnologias não 

é uma alternativa, mas uma necessidade. Essas transformações se 

refletem na maneira pela qual o tradutor exerce sua tarefa, como 

concebe a prática, e quais são suas relações com seus contratantes. 

O trabalho que prazerosamente apresento é um convite à re-

flexão sobre qual é o envolvimento do tradutor com o texto que 

traduz, sobre qual é seu papel no cenário atual e sobre qual é sua 

relação com aquilo que lhe serve como instrumento de trabalho. 

Mas, acima de tudo, é um estímulo a se pensar sobre quais são 

as consequências do emprego de tecnologias para a produção de 

traduções.

Cristina Carneiro Rodrigues

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   13Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   13 15/03/2016   17:11:0615/03/2016   17:11:06




