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1 
AS PRÁTICAS DE TRADUÇÃO REDEFINIDAS 

PELAS RELAÇÕES LINGUÍSTICAS 
NA ECONOMIA INFORMACIONAL

“A escolha não é entre seguir as normas e trans-

gredi-las, visto que não há nenhum conjunto de 

normas para se lhe obedecer ou transgredi-lo. A 

escolha é, antes, entre diferentes conjuntos de 

normas e diferentes autoridades que as pregam.”

(Bauman, 2003)

Os avanços experimentados nas últimas décadas na área de 

tecnologias da informação criaram uma nova lógica industrial, 

pela qual diferentes sociedades, nas mais remotas partes do mundo 

e estruturadas em rede graças à internet, têm a oportunidade de 

intercambiar produtos e serviços, e de se comunicarem de modo 

virtual e quase instantâneo. Essa inovadora configuração mundial 

caracteriza-se, segundo Castells (2007, p.108), pela distribuição 

do processo produtivo em diferentes locais (pelo fato de a distância 

não ser mais um empecilho para a comunicação), possibilitada pela 

estruturação da economia informacional, em que a informação, 

considerada “matéria-prima” das novas tecnologias, dissemina-se 

em redes com crescente conectividade nos mais remotos lugares. 

A expansão da disseminação da informação pela internet impôs 

novas exigências à prática de tradução, tanto com relação ao cresci-
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26  ÉRIKA NOGUEIRA DE ANDRADE STUPIELLO

mento de sua necessidade quanto em relação à diminuição de seu 

tempo de produção. Segundo a ordem mercadológica atual, o comér-

cio internacional é preferencialmente concretizado se as informações 

na língua de origem forem oferecidas nas línguas traduzidas conco-

mitantemente ao lançamento do produto. A fim de atender princi-

palmente a demanda de urgência de seus serviços e manterem-se 

competitivos, tradutores que prestam serviços para esse segmento, 

cada vez mais, estão lançando mão das ferramentas tecnológicas de 

auxílio à tradução, em especial os sistemas de memórias de tradução. 

Este capítulo apresenta um panorama das relações linguísticas 

no mundo globalizado via internet, articulado a uma reflexão sobre 

suas influências para a prática de tradução na contemporaneidade. 

Pela descrição das principais mudanças no modo como a tradu-

ção é contratada e pela apresentação de algumas das exigências de 

produção impostas pelo atual ritmo econômico, busco justificar 

a implementação de algumas ferramentas adotadas pelo tradutor 

para suprir a demanda por tradução.

Traduzindo o “inglês global”: algumas 
considerações sobre as tecnologias de informação 
contemporâneas e suas relações com a tradução

Os rumos conferidos nas últimas três décadas à economia mun-

dial com o desenvolvimento das tecnologias de informação que, 

idealmente, proveriam meios para a comunicação e o comércio sem 

fronteiras têm influência direta no aumento dos intercâmbios lin-

guísticos entre povos de diferentes nações. A instantaneidade com 

que mensagens, textos e documentos de naturezas diversas viajam 

pela internet e são difundidos eletronicamente em diversas partes 

do mundo exige que todo o conhecimento produzido possa ser en-

tendido e processado em diferentes línguas com rapidez semelhante 

à sua produção.

O imperativo de uma resposta rápida às informações em cir-

culação via internet parece favorecer a adoção de uma ou poucas 

línguas como meios de expressão global, ainda que os emissores e 
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receptores envolvidos na comunicação não sejam falantes nativos 

dela. Em um mundo em que convivem cerca de 2.500 a três mil lín-

guas, a língua inglesa é, com frequência, identificada como língua 

da globalização, seguida por outras línguas também consideradas 

dominantes nos planos político-econômico e tecnológico, como o 

francês, o espanhol e, na atualidade, o chinês (Wodak, 2004). As 

estatísticas que demonstram o domínio do inglês, por sua vez, não 

fazem referência à maneira como se distribuem os falantes dessa 

língua e nem ao modo como ela é usada, mas, ao contrário, sugerem 

haver uma língua inglesa homogênea e consequente da hegemonia 

global estadunidense.

Um estudo que acompanha a evolução das línguas na inter-

net desde 1998, desenvolvido pela Direção de Terminologia e In-

dústrias da Língua (DTIL), órgão filiado à União Latina e que 

se ocupa em promover a difusão das línguas latinas nas infovias, 

revela o domínio do inglês nas páginas eletrônicas indexadas por 

diferentes motores de busca da internet. Conforme demonstra uma 

das tabelas que reúne dados relativos aos anos em que foi conduzida 

a pesquisa, a língua inglesa vem mantendo, ao longo dos anos, uma 

posição bastante privilegiada em relação às demais línguas latinas 

contempladas pelo estudo:

Tabela 1 – Evolução das línguas nas páginas da internet entre 1998 e 2007

Páginas 

da web 

em

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007

Inglês 75% 60% 52% 50% 49% 45% 45% 45%

Espanhol 2,53% 4,79% 5,50% 5,80% 5,31% 4,08% 4,60% 3,80%

Francês 2,81% 4,18% 4,45% 4,80% 4,32% 4,00% 4,95% 4,41%

Português 0,82% 2,25% 2,55% 2,81% 2,23% 2,36% 1,87% 1,39%

Italiano 1,50% 2,62% 3,08% 3,26% 2,59% 2,66% 3,05% 2,66%

Romeno 0,15% 0,21% 0,18% 0,17% 0,11% 0,11% 0,17% 0,28%

Alemão 3,75% 2,85% 6,75% 7,21% 6,80% 7,13% 6,94% 5,90%

Catalão – – – – – – – 0,14%

Demais 13,44% 22,20% 23,68% 25,97% 29,65% 31,32% 33,43% 36,54%

Fonte: Direção de Terminologia e Indústrias da Língua (DTIL).
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Observa-se que a queda apresentada no número de páginas em 

inglês ao longo dos anos do estudo é gradativa até estacionar-se, a 

partir de 2004. Em comparação ao ano inicial da pesquisa, o declí-

nio do inglês é compensado pelo aumento da presença de outras 

línguas na rede, especialmente línguas asiáticas (que se encaixam 

na categoria “Demais”) e não pela ampliação da participação das 

línguas latinas pesquisadas. A primazia da língua inglesa man-

tém-se e, como meio de propagação das inovações tecnológicas, a 

internet seria um local favorável à implementação de uma “geopo-

lítica do inglês” na atualidade. Essa constatação pode ser verificada 

principalmente pelo fato de um crescente número de empresas 

que hospedam páginas eletrônicas na internet, em sua maioria ou-

trora monolíngues, estarem buscando serviços de tradução para 

tornarem-se bilíngues ou multilíngues, quase sempre com o inglês 

entre as línguas oferecidas para acesso à página. Se, no passado, a 

rivalidade de poderes e influências travava-se para a conquista de 

territórios, no presente, essa luta pelo domínio econômico e, até, 

cultural realiza-se no dinâmico plano da comunicação eletrônica. 

Conforme defende Rajagopalan (2005), não se pode ingenua-

mente acreditar que o domínio linguístico do inglês teria se concre-

tizado a partir de uma escolha, em escala mundial, por uma língua 

para possibilitar a comunicação entre povos de diferentes nações. 

O favorecimento à adoção da língua inglesa realizou-se na mesma 

proporção em que “países anglófonos, notadamente os Estados 

Unidos, passaram a gozar de poder hegemônico no mundo pós-

-Segunda Grande Guerra” (Rajagopalan, 2005, p.147). A ascensão 

econômica estadunidense no cenário do pós-guerra tornou o inglês 

proeminente nas inovações tecnológicas oriundas daquele país, 

assim como nas descobertas científicas e médicas. Em organismos 

internacionais como a Organização das Nações Unidas, o inglês 

também desempenha papel principal entre as línguas de trabalho. 

Essa posição privilegiada da língua inglesa tem também moti-

vos políticos, sendo verificada até mesmo no continente europeu, 

local em que a diversidade cultural e a pluralidade linguística são 

assuntos constantes de debates políticos a favor da comunicação e 
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integração intercultura. No caso da União Europeia, o problema 

da pluralidade linguística é tratado como uma questão tanto po-

lítica como técnica. Segundo o relato de Calvet (2007), quando a 

França assumiu a presidência da União Europeia em 1994, uma 

das primeiras propostas do então ministro francês de Assuntos Eu-

ropeus foi a de limitar em cinco o número de línguas de trabalho da 

comunidade, naquela época composta por quinze países membros. 

A campanha francesa propunha a adoção do inglês, do francês, do 

alemão, do espanhol e do italiano, uma escolha que, para Calvet 

(2007, p.134), “enfatiza a comunicação no seio da Europa, excluin-

do na mesma tacada o português, muito mais falado no mundo que 

o italiano, o alemão e até mesmo o francês”. A principal preocupa-

ção da proposta não era, como a França desejava transparecer, de 

estabelecer as línguas de trabalho com base em dados estatísticos 

europeus (número de falantes dessas línguas no continente), mas de 

evitar que o inglês se tornasse “a única língua de trabalho da União 

Europeia” (ibidem).

De fato, o domínio da língua inglesa estende-se muito além 

do continente europeu. Segundo dados apresentados por Raja-

gopalan (2005), um quarto da população mundial possui algum 

conhecimento dessa língua ou condições de lidar com ela. Quando 

se trata da divulgação do conhecimento científico, a esfera de ação 

do inglês atinge níveis entre 80% e 90% da produção mundial. To-

davia, não é possível afirmar que o inglês da comunicação mundial 

corresponderia à língua como conhecida nos países que a têm como 

língua nativa, pois, como explica o pesquisador, 

a língua inglesa que circula no mundo, que serve como meio de 

comunicação entre os diferentes povos do mundo de hoje, não pode 

ser confundida com a língua que se fala nos Estados Unidos, no 

Reino Unido, na Austrália, ou onde quer que seja. A língua inglesa, 

tal qual vai se expandindo no mundo inteiro (a que chamo de World 

English) é um fenômeno linguístico sui generis, pois, segundo as 

estimativas, nada menos que dois terços dos usuários desse fenô-

meno linguístico são aqueles que, segundo os nossos critérios 
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antigos e ultrapassados, seriam considerados não nativos. (Rajago-

palan, 2005, p.151)

Para Rajagopalan, o inglês do mundo globalizado constituiria 

uma nova língua (o World English) que, conforme afirma, teria per-

dido seu “vínculo com a cultura anglo-saxã” (ibidem), na medida 

em que adotada na comunicação entre pessoas das mais diversas 

culturas e com as mais variadas formações ideológicas. Esse inglês, 

elevado à condição de “língua franca”, há muito teria se libertado 

do domínio e controle exercidos pela “metrópole”, uma referência 

aos países anglo-americanos, que se consideram proprietários e 

guardiões dessa língua, considerando-a mais “uma preciosa com-

modity” a ser valorizada e comercializada (ibidem, p.153). 

Um espaço revelador do domínio do inglês e de sua incorpo-

ração a outras línguas pode ser constatado na rede mundial de 

computadores. Segundo Jean-Marie Le Breton (2005), a internet 

constituiria o “campo digital” e revelador da potência do domínio 

da língua inglesa, não somente em termos de volume, mas, em 

especial, de ascensão social e prestígio. Como explica o autor,

não se trata de ocupar totalmente esse campo, mas uma espécie 

de vácuo favorece o uso do inglês: quanto mais difusão, melhor 

imagem. O inglês lança suas redes muito além do que a geografia 

ensina. Numerosos países industrializados, cuja capacidade de 

inovação é imensa e cuja língua é vigorosa, não deixam de pagar um 

tributo notável ao inglês, em consequência das posições conquista-

das na abertura do mercado. (Le Breton, 2005, p.23)

O “tributo” prestado ao inglês e ao qual Le Breton alude en-

volve os setores da inovação tecnológica, de comunicação e de in-

formação, áreas em crescente expansão em que o inglês atua como 

língua veicular. Conhecer e utilizar a língua inglesa nesses setores 

pode significar promoção profissional, social e econômica. Para Le 

Breton (2005, p.23), “tudo ocorre como se ‘pensar em inglês’ se 

tornasse necessário para entender o mundo”.
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A língua supostamente capaz de moldar a compreensão do 

mundo contemporâneo não seria, como suposto com frequência, 

patrimônio exclusivo das nações anglo-americanas. Ela também 

não seria exclusivamente controlada pelos povos que a têm como 

língua materna. Em um estudo elaborado para o Conselho Britâ-

nico sobre a posição do inglês no mundo contemporâneo, David 

Graddol (2006, p.19) apresenta dados que sugerem que “o inglês 

não está mais sendo aprendido como língua estrangeira em reco-

nhecimento ao poder hegemônico dos falantes nativos de inglês”. 

As pesquisas apresentadas por esse linguista exploram a complexi-

dade das relações entre a língua inglesa e as línguas dos países com 

participação ativa na economia globalizada, em especial a China e 

a Índia que, conforme defende, “detêm a chave para o futuro em 

longo prazo do inglês como língua global” (ibidem, p.15). 

A obra English Next [Inglês a seguir] de Graddol (2006) reflete 

em sua composição a natureza de grande parte da comunicação 

atual, especialmente ao se apresentar em formato eletrônico para 

acesso e leitura gratuitos pela internet. A reflexão que o pesquisa-

dor desenvolve nesse trabalho baseia-se em pesquisas feitas para 

um estudo anteriormente publicado – The Future of English? [O fu-

turo do inglês?] –, que tiveram como meta produzir conhecimento 

para “facilitar o debate informado sobre o futuro do uso e da apren-

dizagem da língua inglesa no mundo” (Graddol, 1997, p.66). 

Em 1997, Graddol relacionou a supremacia da língua inglesa no 

âmbito da rede mundial de computadores ao fato de, até então, 90% 

dos provedores estarem sediados em países falantes dessa língua. 

Essa configuração, todavia, logo começaria a ser alterada com o 

desenvolvimento de bases de usuários e provedores no continente 

asiático, assim como pela criação de programas de software e de 

novos navegadores e padrões de HTML (que controlam a língua 

em que as páginas eletrônicas são escritas), que passaram a oferecer 

condições para acesso em diversas línguas. Essas mudanças teriam 

tido impacto direto no domínio do inglês na internet e, como entre-

vê Graddol (1997, p.61),
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a quantidade de materiais na internet em línguas que não sejam o 

inglês deve expandir de maneira dramática na próxima década. O 

inglês continuará preeminente por algum tempo, mas acabará se 

tornando uma língua entre muitas. É, portanto, um engano insi-

nuar que o inglês é, de alguma forma, a língua nativa da internet. 

Ele será usado no ciberespaço da mesma forma que é empregado 

em outros lugares: em fóruns internacionais, para a disseminação 

do conhecimento científico e técnico, na publicidade, para a pro-

moção de bens de consumo e para serviços pós-venda. 

A principal argumentação dos dois trabalhos desenvolvidos por 

Graddol assenta-se sobre a tese de que a ascensão do que denomina 

“inglês global” não representa o “triunfo dos falantes nativos”, 

pois, como sustenta, “a realidade é que existem mudanças muito 

maiores e mais complexas agora acontecendo no sistema linguístico 

mundial. O inglês não é a única ‘grande’ língua no mundo e sua 

posição como língua global está agora aos cuidados de falantes mul-

tilíngues” (Graddol, 2006, p.57). 

Em English Next, Graddol (2006) divulga resultados de pes-

quisas desenvolvidas por institutos especializados que indicam que 

a proporção de usuários da internet que têm o inglês como língua 

materna está diminuindo, assim como o número de páginas ele-

trônicas exclusivamente compostas nessa língua. A sistemática de 

pesquisa adotada difere dos resultados do levantamento elaborado 

pela DTIL, que demonstram primazia no uso do inglês em páginas 

eletrônicas, conforme a Tabela 1 apresentada neste capítulo. Por 

outro lado, o exemplo citado por Graddol corrobora a tendência de 

queda no uso dessa língua, conforme uma pesquisa realizada pelo 

instituto Catalan ISP VilaWeb em 2000, que estima uma queda de 

68% no número de páginas em inglês. Embora proporcionalmente 

o inglês ainda ocupe uma posição privilegiada em relação à situação 

de outras línguas faladas pelos usuários da internet (como demons-

trado pela pesquisa da DTIL), Graddol argumenta que o acesso 

a sites em inglês diminui à medida que páginas são traduzidas e 

disponibilizadas na primeira língua desses usuários. 
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Páginas eletrônicas da internet constituem um exemplo dos 

tipos de materiais com que lidam os tradutores na contempora-

neidade e que, de muitas maneiras, têm influenciado a maneira 

como a tradução é praticada. Algumas das mudanças vivenciadas 

na prática devem-se às características dos materiais textuais eletrô-

nicos a serem traduzidos, assim como à maneira como serviços de 

tradução para esse setor são contratados e até realizados. No ensaio 

“Technology and translation” [“Tecnologia e tradução”], que com-

põe a publicação eletrônica Translation technology and its teaching 

[A tecnologia de tradução e seu ensino], Biau Gil e Pym (2006), 

pesquisadores em tradução e professores da Universitat Rovira i 

Virgili, na Espanha, discutem algumas das mudanças vividas pelo 

tradutor em seu trabalho como resultado dos avanços tecnológicos 

e do processo de globalização. A mais importante delas, segundo 

os autores, seria o próprio formato dos textos a serem traduzidos, 

em sua maioria em meio eletrônico, sem delimitação de início ou 

fim e em constante processo de atualização. Para esses teóricos, a 

tradução na contemporaneidade, “torna-se mais um trabalho com 

banco de dados, glossários, e uma série de ferramentas eletrônicas, 

no lugar de textos de origem completos e definitivos” (Biau Gil; 

Pym, 2006, p.6). Entre as ferramentas mencionadas pelos autores 

estariam os dicionários e glossários eletrônicos, a própria internet 

(como instrumento de pesquisa), os programas de tradução auto-

mática e os sistemas de memórias de tradução.

Essas ferramentas seriam representativas dos avanços tecnoló-

gicos no campo da tradução e de mudanças na maneira como clien-

tes e tradutores se comunicam (internet), no modo como produções 

anteriores do tradutor são recuperadas e reaproveitadas (os bancos 

de dados terminológicos, os programas de tradução automática, 

os sistemas de memórias de tradução) e nos textos, considerados 

por Biau Gil e Pym (2006, p.6) como “arranjos temporários de 

conteúdos”.

Reconhecida como um meio para a comunicação sem fronteiras, 

a internet suprimiu a distância que separava o tradutor dos gran-

des centros comerciais e industriais, onde a demanda por tradu-
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ção sempre se mostrou significativa e, anteriormente à era digital, 

acabava sendo atendida com bastante dificuldade e demora quase 

exclusivamente por tradutores que atuavam nas proximidades dos 

grandes mercados de trabalho. Para Biau Gil e Pym, o tradutor 

contemporâneo, munido de conexão à internet e ferramentas ele-

trônicas, estaria apto a prestar serviços para clientes em qualquer 

parte do mundo, podendo até fazer uso dos diferentes fusos ho-

rários de “maneira criativa” no atendimento dos prazos mediante 

cadastramento em diferentes agências de tradução disponíveis on-

-line. Essas agências ocupam-se em estabelecer conexões entre a 

oferta de tradutores nas mais diferentes áreas e a demanda por tra-

duções em diversas especializações.

A proximidade virtual entre tradutor e cliente, todavia, seria li-

mitada e, muitas vezes, incapaz de assegurar a relação de confiança 

que governa a contratação de um trabalho. Embora vivamos em 

uma era em que muitos dos contatos e relacionamentos se dão via 

teclado e por um clique de um mouse, não seria possível dizer o 

mesmo em relação à tradução, pois, como explicam Biau Gil e Pym 

(2006, p.7),

a tradução é ainda um serviço que depende de um alto grau de 

confiança entre o tradutor e o cliente. Poucos dos trabalhos com 

alta remuneração vêm de clientes jamais vistos; os honorários pagos 

em países diferentes variam bastante; os melhores contatos ainda 

são provavelmente aqueles feitos face a face ou por indicação. 

A mobilidade extraterritorial proporcionada pela internet apre-

senta também limitações. Na atualidade, frequentemente atrela-se 

a qualidade tradutória à possibilidade de a tradução ser realizada 

no país da língua alvo. Outro fator que influencia a procura por um 

tradutor seria a conhecida lei da oferta, a qual a internet também 

teria se encarregado de tornar abundante e, por esse motivo, nem 

sempre favorável à remuneração do tradutor. Para Bert Esselink 

(2001), diretor de uma empresa europeia de consultoria de serviços 

de globalização,
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a qualidade de um texto, traduzido no país da língua alvo, é, em 

geral, mais alta e o preço muitas vezes sensivelmente mais baixo. 

Experimente solicitar um orçamento de tradução do holandês para 

o mandarim na Holanda e na China e entenderá o que quero dizer. 

A internet possibilitou o rompimento dessas barreiras. Via inter-

net, é igualmente rápido e barato enviar documentos para tradução 

tanto para o local mais remoto do planeta quanto para o escritório 

vizinho. (apud Cronin, 2003, p.46)

Esselink assenta sua convicção de obter uma tradução “de alta 

qualidade” no dinamismo da produção tradutória pela capacidade 

de recuperação de significados já estabelecidos no texto de origem 

e que, traduzidos para as línguas de interesse, seriam naturalmente 

aceitos e válidos em contextos culturais diversos. Por esse ponto 

de vista, a figura do tradutor seria considerada mais como a de um 

“propagador” de significados de uma língua para outra(s). Ao focar 

no vencimento da barreira da distância e na valoração da relação 

custo-benefício na contratação de uma tradução, Esselink privile-

gia a obtenção do produto final e a receptividade que esse poderá 

ganhar nos países para os quais será produzido. 

Com o foco no produto final, considerar a mediação do tradutor 

como parte do processo parece ir contra o fluxo urgente de trans-

missão de informações e de comunicação, em que são valorizadas 

trocas rápidas e presumidamente diretas. Conforme constata Cro-

nin (2003, p.49),

de fato, a tendência em um mundo de compressão tempo-espaço 

é favorecer intercâmbios de primeira ordem em vez daqueles de 

segunda ordem, isto é, transações rápidas limitadas em tempo e 

envolvendo contato limitado em vez de compromissos mais longos, 

multidimensionais e complexos. 

A comunicação contemporânea, de acordo com Cronin, valo-

rizaria “transações rápidas e de tempo limitado” e não mais com-

promissos duradouros, os quais caracterizariam os “intercâmbios 
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de segunda-ordem” mencionados. Conforme argumenta, a pressão 

exagerada que a tecnologia da informação exerce sobre o modo 

como nos comunicamos faz que a atenção seja deslocada do pro-

cesso para o produto e não se consideram os desafios e o tempo que 

se impõem para que o tradutor construa a comunicação em outra 

língua. Nesse meio de comunicação composto por diversidades 

culturais e linguísticas que se aproximam somente no plano virtual, 

a tradução figura, concomitantemente, como uma necessidade e 

uma lembrança da impossibilidade de se anular a pluralidade de 

línguas e culturas.

A presença do tradutor como mediador da tradução faz dessa 

um trabalho incômodo, porém indispensável para possibilitar a 

comunicação e a compreensão entre usuários-falantes de diferentes 

línguas que, idealmente, deveriam realizar-se de maneira direta e 

neutra. A irrealizabilidade dessa condição faz que o tradutor ocupe 

uma posição paradoxal no mundo da globalização, na qual

parte de seu papel profissional é precisamente facilitar a prolife-

ração de intercâmbios de primeira-ordem, em que uma pessoa 

não é obrigada a passar anos aprendendo uma língua para realizar 

negócios no exterior por causa da presença do tradutor e do intér-

prete, e, entretanto, os próprios tradutores são definidos por seu 

compromisso vitalício com intercâmbios de segunda ordem. (Cro-

nin, 2003, p.49)

A intervenção da interpretação do tradutor, inseparável de seu 

trabalho de construção da comunicação entre falantes de línguas 

diferentes, opõe-se à tendência mundial, que valoriza o acesso ime-

diato ao conteúdo de um enunciado. A exigência da tradução per-

meando o esforço para alcançar o Outro é uma constante lembrança 

de que, embora pessoas possam aparentar estarem mais próximas 

graças às conquistas no setor da tecnologia da comunicação, elas 

ainda permanecem afastadas pela distância cultural e pela diversi-

dade linguística.
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O desejo de uma comunicação em diferentes línguas instanta-

neamente inteligíveis, em uma era em que a diversidade linguística 

pode constituir uma barreira, é denominado por Cronin (2003, 

p.60) de “novo-babelianismo”. A superação desse obstáculo es-

taria, para muitos, na adoção de uma única língua que, em sua 

“posição dominante”, seria traduzida para aquelas consideradas in-

feriores, cabendo aos falantes dessas encarregarem-se dos custos da 

tradução. Na visão de Cronin, os esforços para que a língua inglesa 

permaneça como a língua da comunicação global teriam particular-

mente em vista o deslocamento do “ônus da tradução” para aqueles 

que não falam a língua dominante e que “não só devem se tradu-

zirem para o inglês, como traduzirem do inglês para sua própria 

língua” (ibidem). A ênfase na criação e manutenção de um contexto 

pré-babélico de comunicação acabaria por eliminar as vozes de 

línguas consideradas inferiores (e que mantêm um status de línguas 

traduzidas) em relação àquelas concebidas como “originais”. 

Por outro ângulo, quando admitimos a posição privilegiada que 

a língua inglesa ainda ocupa em relação às demais línguas envolvi-

das no processo da globalização, necessariamente temos que con-

siderar o papel que a tradução desempenha nos vários sentidos em 

que ela se realiza (língua inglesa para as demais línguas, demais lín-

guas para língua inglesa, e tradução entre as diversas línguas) para 

promover a comunicação entre falantes de diferentes línguas. Como 

explica Cronin (2003, p.61), “a era global não significa somente um 

aumento em tradução de uma língua dominante. Significa também 

um aumento significativo e constante de tradução entre línguas”. 

A constatação de Cronin confirma-se em outro estudo de Gra-

ddol (2003) intitulado “The decline of the native speaker” [O de-

clínio do falante nativo], em que são apresentados dados sobre a 

crescente e acentuada diminuição da população mundial conside-

rada falante de inglês como língua nativa e o crescimento popula-

cional em locais em que o inglês não é falado como primeira língua. 

Essas mudanças na distribuição de falantes de inglês não signifi-

cam, como explica Graddol (2003, p.157), que essa língua deixará 

de ocupar uma posição influente na comunicação global, pois,
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o evidente declínio na posição de falantes nativos de inglês não é 

precursor da diminuição da importância da língua inglesa. O status 

futuro do inglês será menos determinado pelo número e pelo poder 

econômico de seus falantes nativos do que pelas tendências no uso 

do inglês como segunda língua.

As “tendências” a que Graddol se refere dizem respeito ao des-

locamento, observado em seus estudos, em direção à adoção do 

inglês como língua da comunicação, tanto em países europeus como 

em não europeus, um ato sintomático do aumento do bilinguismo e 

do multilinguismo e da renúncia da ideia de que o uso do inglês teria 

como consequência o abandono das línguas maternas de cada país. 

O inglês, ou “ingleses”, que figura como língua franca no ce-

nário contemporâneo globalizado paga o preço do “hibridismo 

inevitável” (Rajagopalan, 2005, p.155) que lhe acomete, ao mesmo 

tempo que se traduz para outras línguas a um ritmo que se tornou 

típico da era da comunicação virtual. O atendimento às exigências 

de prazo e custo desse mercado depende, na contemporaneidade, 

de investimentos no desenvolvimento e da adoção por tradutores 

das ferramentas de auxílio à tradução, como programas de tradução 

automática e sistemas de memórias de tradução, especialmente 

para trabalhos para a indústria de localização, que evolui ao ritmo 

da economia global. 

A expansão da atuação da tradução no segmento da localização 

somente tem sido possível pelo emprego de meios que permitam ao 

tradutor apresentar respostas rápidas às necessidades do mercado 

atual que se desenvolve e que exige qualificação para o trabalho com 

documentação, terminologia, revisão e uma série de outras atividades 

específicas desse mercado de trabalho e que serão tratadas a seguir.

O espaço da tradução na indústria de localização

A informatização da economia vem promovendo mudanças 

profundas e definitivas no modo como as empresas que integram 
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o mercado digitalmente globalizado realizam contatos e conduzem 

seus negócios. A atividade de localização originou-se da necessida-

de de empresas internacionais criarem formas de conquistar novos 

públicos e consumidores de produtos cuja oferta era anteriormente 

limitada em razão da inexistência de meios de contato com poten-

ciais consumidores. 

Segundo Esselink (2006), o deslocamento do uso de programas 

de hardware e software do universo acadêmico e empresarial para 

o ambiente do usuário comum na década de 1980 gerou a necessi-

dade de criar e adaptar os recursos desses programas às exigências 

e às necessidades de um público cujas preferências eram, naquela 

época, desconhecidas. Os então novos usuários de computadores 

pessoais criaram uma demanda por softwares e outros aplicativos 

que não somente os capacitassem a trabalhar de modo mais eficaz, 

mas atuassem em harmonia com os padrões e hábitos locais. Assim,

processadores de texto, por exemplo, necessitavam suportar a 

entrada, o processamento e a saída de conjuntos de caracteres em 

outras línguas, recursos linguísticos específicos, tais como a hifeni-

zação e a ortografia, e uma interface do usuário na língua local do 

usuário. (Esselink, 2006, p.22)

Essas modificações foram, em princípio, vistas como um grande 

desafio para a indústria de desenvolvimento de programas informa-

tizados, como explica Debbie Folaron (2006), professora e pesqui-

sadora em tradução e localização na Universidade Concórdia, em 

Montreal, Canadá. Para os programadores e engenheiros de soft-

ware atuando majoritariamente no desenvolvimento de programas 

em língua inglesa na costa oeste dos Estados Unidos, a integração 

da tarefa de adaptação desses produtos a mercados internacionais 

significava adicionar um estágio de trabalho linguística e cultural-

mente estrangeirizador muito diferente da rotina com a qual esta-

vam acostumados, de programação, escrita e produção técnica para 

o mercado doméstico. Essas novas exigências, entretanto, foram 

muito bem recebidas por tradutores e agências de tradução que, 
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desde então, começaram a se munir de recursos, em forma de fer-

ramentas eletrônicas e outras tecnologias, para dar conta das novas 

exigências de um ascendente mercado de traduções.

O termo localização é, na atualidade, associado à atividade que 

envolve a tradução e a adaptação linguística e cultural de materiais 

em formato eletrônico – softwares, páginas da internet, jogos, apli-

cativos eletrônicos e outros tipos de produtos de alta tecnologia 

– para os mercados locais específicos onde serão introduzidos e 

comercializados (Esselink, 2000). 

Sendo um ramo que tem se desenvolvido paralelamente à imple-

mentação das novas tecnologias de informação e comunicação, a 

chamada “indústria de localização” opera com materiais em forma-

to digital e em contínua mutação, um fato que a obriga à atualização 

rápida e constante de suas atividades. As atividades envolvidas 

no processo de localização são, em geral, resumidas pela sigla em 

inglês GILT, em referência às atividades de Globalização, Interna-

cionalização, Localização e Tradução.1 

Especificamente na indústria de localização, o processo de 

globalização envolve um conjunto de estratégias para o desenvol-

vimento, a tradução, a comercialização e a distribuição de um pro-

duto em escala mundial. Globalizar um produto envolve a procura 

por oportunidades de inseri-lo em mercados estrangeiros e, para 

tanto, implica o planejamento de ações e de adaptações na concep-

ção de sua primeira versão, realizadas em uma etapa posterior, co-

nhecida como internacionalização, para possibilitar sua adequação 

aos mercados em que será introduzido, conduzida pelo trabalho de 

localização. 

O trabalho de internacionalização de um produto realiza-se na 

medida em que se desenvolvem seu projeto e a composição da do-

cumentação que o acompanhará, e busca, desde o início, a generali-

 1 Sigla criada pela Associação de Padrões da Indústria de Localização (Loca-

lization Industry Standards Association – LISA), que tem por membros as 

empresas atuantes na área de localização e cujo endereço eletrônico é <www.

lisa.org>.
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zação na composição das informações que descrevem determinado 

produto, de forma que ele seja capaz de ser oferecido em diferentes 

línguas e para convenções culturais diversas sem a necessidade de 

alterações significativas em sua concepção. Nessa etapa, dois as-

pectos fundamentais de produção para viabilizar a localização são a 

inclusão de recursos compatíveis com caracteres específicos de uma 

língua (como aqueles usados pelo japonês, ou pelo chinês) e a se-

paração do material textual do código fonte do software. Durante a 

fase de tradução, somente o texto a ser traduzido e editado é exibido 

ao tradutor, de forma a evitar que os códigos de funcionamento do 

programa sejam alterados. As estratégias da internacionalização são 

frequentemente denominadas “redação para tradução” ou “redação 

para um público global”, e são aplicadas também nos arquivos de 

ajuda que acompanham os programas de software e, cada vez mais, 

em páginas de internet de empresas internacionais, um trabalho 

conhecido como “globalização de web site” (Esselink, 2000, p.3).

Ainda na fase de internacionalização, atenção especial é dedica-

da para que materiais textuais de programas em desenvolvimento 

sejam preparados de forma a garantir sua funcionalidade e aceita-

ção nos mercados para os quais serão direcionados e a assegurar que 

esses sejam passíveis de ser localizados em uma etapa seguinte. Os 

trabalhos desenvolvidos durante a fase de internacionalização são 

essenciais para sucesso da localização e da apresentação de um pro-

duto, por isso a documentação correspondente aos programas em 

desenvolvimento requer uma redação concisa, clara e desprovida 

de jargões ou gírias, e de referências culturalmente específicas. 

Estratégias de controle de uso da língua e do estilo de elaboração 

textual buscam garantir a uniformização da tradução da documen-

tação dos programas, além de prometerem as seguintes vantagens 

para a produção tradutória:

–   A informação apresentada pode ser interpretada somente de uma 

forma, reduzindo a ambiguidade e melhorando a legibilidade.

–   O uso consistente do estilo e da terminologia é imposto e 

controlado.
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–   A traduzibilidade do texto é aprimorada, especialmente quando 

ferramentas de auxílio à tradução como, por exemplo, a tradu-

ção automática são usadas no processo de localização. 

–   O prazo para comercialização dos produtos localizados é redu-

zido devido ao aumento da velocidade da tradução, em geral, de 

25%. (Esselink, 2000, p.30, grifos meus)

Manuais de estilo e programas específicos para controlar a ter-

minologia e a composição dos textos de origem são bastante utili-

zados nessa fase com o objetivo de reduzir custos e prazo durante 

a etapa de tradução. Além de garantir o cumprimento dos prazos 

de entrega do produto final, o uso simplificado da língua tornaria 

possível também seu processamento automático ou semiautomá-

tico, por meio de programas de tradução automática e de sistemas 

de memórias de tradução, ferramentas de grande utilização em 

trabalhos de localização, auxiliando, em especial, a padronização de 

projetos de tradução desenvolvidos por vários tradutores.

Como sugere Hine Jr. (2000, p.21) – no artigo “Writing for 

translation”, publicado no periódico Multilingual Computing and 

Technology, cujo público-alvo abrange especialmente prestadores 

de serviços de localização –, a redação do material de origem para 

localização tem por “objetivo informar, não entreter”, por isso, “um 

bom [material] de não ficção usa a mesma palavra para um dado 

significado sempre que ela ocorre”. A repetição de palavras seria 

uma forma de facilitar a padronização terminológica e estilística do 

texto a ser localizado, e seu posterior processamento automático ou 

semiautomático mediante armazenamento para reaproveitamento 

de opções utilizadas. 

Folaron (2006, p.200) também relata o emprego de manuais de 

estilo de linguagem e terminologia controlada como uma das princi-

pais estratégias aplicadas durante a fase de internacionalização para 

produzir um “conteúdo de origem que seja tão linguística, cultural 

e tecnicamente neutro quanto possível a fim de facilitar a localiza-

ção subsequente”. As estratégias adotadas vão desde a contenção 
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do uso de referentes culturais específicos da língua de origem dos 

programas à implantação de códigos-fonte que sejam funcionais 

para diferentes locais.

Helbich (2006, p.4), diretor de uma empresa de produção e 

tradução de documentação multilíngue, também defende a adoção 

de uma escrita controlada para composição de materiais textuais a 

serem localizados. Conforme enumera, a prática de “escrita para 

reutilização” contaria com três elementos principais que garanti-

riam seu reaproveitamento em atualizações futuras de documen-

tação, assim como a redução nos custos e prazos de tradução: um 

conjunto de “regras práticas de autoria”, uma ferramenta de me-

mória para consulta e recuperação do corpus de origem nela armaze-

nada e um sistema de memória de tradução, utilizado de preferência 

em sintonia com a memória de autoria, a fim de propiciar o máximo 

de reaproveitamento de traduções já realizadas. A eliminação de 

informações consideradas “irrelevantes” no texto de origem seria 

uma das formas de proporcionar ganhos em tempo e prazo no tra-

balho de localização, como no exemplo seguinte: 

Texto de origem em inglês sem autoria 

controlada

Texto de origem em inglês com 

autoria controlada

If you add any label to a CD, insert 

more than one CD into the slot at a time, 

or attempt to play scratched or damaged 

CDs, you could damage the CD player. 

When using the CD player, use only 

CDs in good condition without any label, 

load one CD at a time, and keep the CD 

player and the loading slot free of foreign 

materials, liquids, and debris.

Do not apply paper labels to discs. 

The labels may get caught in the player.

Keep the loading slot free of foreign

materials, liquids and debris.

Do not use scratched or damaged discs.

O texto de origem não controlado faz uso dos recursos de para-

taxe e hipotaxe em sua composição, ao passo que o texto regulado é 

composto somente por orações absolutas com orientações concisas. 

O emprego de um menor número de palavras e frases mais curtas 

seria um meio de garantir a redução dos custos da tradução de duas 

formas: em primeiro lugar, pela diminuição do número de palavras 
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a serem traduzidas (o que reduziria a remuneração do tradutor); e, 

em segundo lugar, pelo aumento das chances de reaproveitamento 

de segmentos anteriormente traduzidos e armazenados na memória 

que, em geral, não são remunerados quando recuperados desses 

bancos de dados. Um exemplo estaria na estratégica substituição 

do termo “CD” por “disco”, o que permitiria a reutilização parcial, 

ou mesmo total, desse material textual como referência a DVDs. 

O foco na delimitação do uso de recursos lexicais e sintáticos, na 

remoção das especificidades textuais e na padronização do material 

de origem é algumas das práticas adotadas durante o processo de 

internacionalização. As ações planejadas para essa etapa não teriam 

a função somente de controlar os custos e o tempo do processo 

de localização, mas, em particular, de assumir uma “posição con-

troladora” do significado a ser traduzido e adaptado para os mais 

diversos locales.2 

Como sustenta Pym (2004a, p.30), em The moving text: localiza-

tion, translation, and distribution, os trabalhos envolvidos no estágio 

de internacionalização assumem uma função ideológica que implica 

a noção de que “um único texto ‘internacional’ será adequado para 

todos os locales, de alguma forma colocando nossa tecnologia nos 

tempos anteriores à Torre de Babel”. Nesse cenário, as tentativas 

de padronização linguística fariam do inglês, língua de origem da 

maior parte dos materiais textuais produzidos para localização, uma 

espécie de língua auxiliar da comunicação que, submetida a deter-

minados moldes de expressão, possibilitaria também a automação 

de sua tradução para outras línguas, acelerando a distribuição da do-

cumentação assim elaborada. Pym (2004a, p.36) equipara as táticas 

de padronização linguística da língua inglesa, empregadas durante 

a internacionalização, a um trabalho de “tradução controlada”, im-

 2 O termo locale diz respeito a um local com características culturais e linguísti-

cas específicas. O conceito de localização teria sido criado a partir desse termo, 

que combina a região em que um idioma é falado e o conjunto de caracteres 

que o representa. Um exemplo seria o português do Brasil e o português de 

Portugal, que fazem que esses países sejam considerados diferentes locales.
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plantado há algum tempo na tradução de documentações na União 

Europeia, “onde o inglês está se aproximando de uma interlíngua e 

aqueles que trabalham com essa língua estão, consequentemente, 

se tornando escrivães ou revisores oficiais, em vez de tradutores”.

No presente, sendo a maioria dos produtos e serviços a serem 

localizados conceituados em uma língua inglesa idealmente padro-

nizada por determinadas regras de redação dos textos de origem, 

o trabalho de tradução é concebido pela literatura em localização 

como uma operação de busca e, sempre que possível, de recupera-

ção de equivalentes entre uma língua inglesa “neutra” e as outras 

línguas. Essa aparente imparcialidade da língua de origem seria 

uma forma de assegurar também a neutralidade das traduções re-

sultantes. Ademais, todo o trabalho de reconstrução de um texto 

para outras línguas e culturas, que necessariamente abrange a pes-

quisa e adequação terminológica, a edição e a reelaboração do leiau-

te do texto, é minimizado, pois, adaptações e ajustes na organização 

interna de um produto, nos termos de garantia e até nos formatos de 

hora, data, e alterações de símbolos, ícones e cores de visualização 

são considerados como parte de um processo maior, designado 

localização. 

Dependendo do ângulo pelo qual é abordada, a localização pode 

conduzir a diferentes relações com a tradução, todas, de alguma 

forma, refletindo as assimetrias na descrição das duas práticas. Para 

Cronin (2003, p.63), diferentemente da tradução, que tem uma 

“longa história de dificuldade e aproximação”, o uso do termo loca-

lização “implica um processo totalmente novo, que se compromete 

sem esforço com o ‘local’”, constituindo uma forma de “mais uma 

vez, tornar invisível e despolitizar a tradução no mundo moderno”. 

De acordo com os teóricos da tradução como Biau Gil e Pym (2006, 

p.14), a localização seria apenas “um nome extravagante para o 

ato de adaptar um texto para um público leitor alvo específico, 

algo que os tradutores fazem há milênios”. Segundo Tymoczko 

(2007, p.66), o termo localização teria sido criado para se referir a 

traduções “naturalizadas ao extremo para a cultura de chegada” e 

bastante diversas dos textos que lhe deram origem, desse modo, 

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   45Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   45 15/03/2016   17:11:0715/03/2016   17:11:07



46  ÉRIKA NOGUEIRA DE ANDRADE STUPIELLO

“desestabilizando distinções tradicionais entre ‘original’ e ‘tradu-

ção’”. Já para os fabricantes de softwares que contratam serviços 

de localização, por exemplo, a tradução constituiria somente parte 

do trabalho (maior) de adequação de um produto ao local que será 

comercializado. 

A tendência em abordar a localização e a tradução como ope-

rações estanques não é isenta de motivos. Tradicionalmente, a 

tradução é vista como um processo dificultoso e quase sempre in-

completo e imperfeito de aproximação entre duas línguas e cultu-

ras, conforme discute, por exemplo, Tymoczko (2007, p.115). A 

ideia preceituada na literatura sobre localização seria a de que se 

trata de um processo que, partindo de uma língua de origem pré-

-condicionada e pretensamente neutra, teria sempre sucesso na 

“conquista” do significado local, como exemplificam as análises 

de Cronin (2003) e Pym (2004a). Para obter êxito em trabalhos de 

localização, a tradução deve procurar reaproveitar o maior número 

possível de opções anteriores, uniformizando as escolhas de forma 

a evitar, por exemplo, o redimensionamento das caixas de diálogos 

dos programas, quando localizados para outras línguas. Ao con-

signar o trabalho de adaptação cultural à etapa de localização, a 

tradução passa a ser, como caracteriza Pym (2004a, p.51), “redu-

zida a algo muito pequeno, talvez o aspecto menos interessante da 

localização”.

A declaração de Julian Perkin em um artigo sobre localização 

publicado no jornal Financial Times da Irlanda, considerado um 

país expoente da indústria da localização, constitui a visão exem-

plar do papel da tradução nessa indústria. Segundo afirma,

o processo de localização é complexo e se estende muito além da 

tradução. As sensibilidades culturais devem ser respeitadas no 

uso da cor, do estilo, das formas de endereçamento e da seleção de 

imagens e representações gráficas. As necessidades práticas exigem 

a conversão das unidades de medida e de padrões, tais como pesos 

e moedas. Modificações mais fundamentais são frequentemente 

necessárias, por exemplo, em um software de finanças, que pode ser 
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ajustado segundo sistemas específicos de contabilidade e tributa-

ção. (Perkin, 1996 apud Cronin, 2003, p.86)

Ao atribuir à localização o trabalho de inclusão e ajuste das di-

ferenças, Perkin restringe à tradução o trabalho exclusivamente 

linguístico, ignorando que muitas das tarefas por ele consideradas 

fora do escopo da tradução, como aquelas que lidam com as “sen-

sibilidades culturais” do público alvo, são inseparáveis do trabalho 

com a língua, sendo necessariamente consideradas pelo tradutor ao 

realizar uma tradução. De fato, afirmações como essa repercutem 

a arraigada crença na estrita limitação do trabalho do tradutor à 

transferência de sentidos já determinados de uma língua para outra, 

ao mesmo tempo que ignoram que à tradução necessariamente im-

porta que o tradutor seja sensível às particularidades culturais das 

línguas que traduz. 

Outra prática que contribui para a depreciação do papel da tra-

dução na indústria de localização está na maneira como a adoção 

disseminada de sistemas de tradução automática, memórias de tra-

dução e outras ferramentas eletrônicas específicas para localização 

(como o programa Catalyst, entre outros)3 é abordada na literatura 

da área, difundindo a ideia de ser possível simplificar o trabalho de 

tradução pela instrumentalização de algumas tarefas. Ao contrário, 

analisa Cronin (2003, p.63), a automação de algumas tarefas “não 

significa que a tradução se torne menos complicada como fenôme-

no, mas que há uma transferência parcial do processamento cogni-

tivo do tradutor humano para a ferramenta”. A complexidade do 

trabalho de reconstrução e adequação de um texto de origem para 

outra língua e cultura não deixa de existir, ainda que o emprego 

de algumas ferramentas eletrônicas venha a encobrir a atuação do 

tradutor em trabalhos de localização.

 3 O programa para localização de softwares Catalyst foi desenvolvido pela 

Alchemy Company, com sede na Irlanda, e é atualmente um dos programas 

mais utilizados no mercado de localização, conforme atestam as informações 

disponibilizadas no endereço eletrônico da empresa, <www.alchemysoftware.

ie>.
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O expressivo aumento de materiais textuais em formato di-

gital a serem traduzidos em prazos inversamente proporcionais 

ao volume de tradução foi um dos mais importantes propulsores 

da retomada das pesquisas e do emprego em tradução automática 

e do desenvolvimento dos sistemas de memórias de tradução na 

contemporaneidade. A ampla divulgação, na literatura da área, dos 

atributos desses programas acaba potencializando a atuação da má-

quina em detrimento do tradutor humano e, ao mesmo tempo, cor-

roborando a visão de que as diferenças entre línguas e culturas são 

facilmente superáveis com o emprego dessas tecnologias. O discur-

so contemporâneo que deprecia o trabalho de tradução é o mesmo 

que promove a noção de possibilidade de intercâmbio transparente 

entre as línguas; afinal, como ressalta Cronin (2003, p.62), “a con-

dição pós-babeliana é aceita somente se puder ser construída para 

produzir a ilusão pré-babeliana”. A supervalorização do desempe-

nho das ferramentas de auxílio à tradução e a “quase” imposição 

de sua adoção pelo tradutor que atua no mercado de localização 

tendem a reaver a imagem da tradução como uma etapa que possa 

ser facilmente cumprida na possível “passagem” de uma língua 

para outra.

A criação e a manutenção dessa “ilusão pré-babeliana” podem 

ser identificadas nos imensos projetos de localização e distribuição 

de produtos e aplicativos de alta tecnologia da empresa norte-ameri-

cana Microsoft. De acordo com o relato de Cronin, a política de pa-

dronização linguística dos produtos para o mercado externo reflete 

a visão do sócio fundador dessa empresa, Bill Gates, para o qual o 

trabalho de localização seria “apenas um processo linguístico”, en-

tendido como facilmente controlável e passível de automação. Re-

legada às “margens da atenção comercial”, a localização é planejada 

e executada de forma a não interferir no planejamento empresarial, 

por isso a imposição da automação como forma de garantir alta pro-

dutividade em prazos cada vez menores (Cronin, 2003, p.62). 

A expectativa de se alcançar a uniformização da produção textual 

de origem para tradução para outras línguas, a fim principalmente 

de reduzir os investimentos financeiros feitos para o lançamento 
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de um produto no exterior, tornaria as ferramentas automáticas e 

semiautomáticas de tradução atraentes por serem divulgadas como 

soluções eficazes para o problema da diversidade linguística e cul-

tural. Na visão de Pym (2002, p.5), a prática de simplificação da 

língua de origem especificamente para a localização acentuaria a 

assimetria entre aqueles que produzem e os que consomem esses 

bens, gerando

uma segunda divisão tecnológica, não mais entre aqueles que pos-

suem e os que não possuem máquinas, mas entre os usuários ativos 

e passivos da língua. Na verdade, as formas mais condescendentes 

de localização dividiriam o mundo entre os produtores textuais, 

que sempre serão produtores, os consumidores textuais, que só 

podem permanecer consumidores, e os excluídos, que permanecem 

não localizados.

A idealizada neutralização das especificidades da cultura de 

origem de um produto, a fim de aclimatá-lo às culturas que o rece-

berão, constituiria uma forma dissimulada de assegurar a detenção 

da tecnologia ao Outro, que se posiciona no polo de produção tec-

nológica. Ao compor e distribuir a documentação de seus produtos 

segundo interesses mercadológicos, aqueles que retêm o poder da 

produção mantêm seus usuários na posição permanente de recep-

tores e consumidores dos recursos tecnológicos assim produzidos. 

Se tomarmos, a título de exemplificação, a versão para o portu-

guês do Brasil do Microsoft Windows XP, vemos que os coman-

dos principais, os menus e as caixas de diálogos apresentam suas 

versões localizadas já padronizadas e que assim são conservados 

quando o sistema é atualizado. Por outro lado, se necessitarmos de 

informações mais detalhadas sobre o funcionamento do programa, 

como os códigos fontes ou a linguagem técnica em que o progra-

ma foi desenvolvido, temos, na maioria das vezes, que recorrer 

ao original em inglês. O usuário de programas localizados como 

esse é, por meio da política da localização, concebido como um 

“consumidor passivo” a quem é concedido acesso limitado à língua 
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da tecnologia. Nesse sentido, conceber a tradução exclusivamente 

como um trabalho automatizado e controlado, que ocupa somente 

uma das etapas do processo de localização, é uma forma de ocultar 

as adaptações, inclusões, exclusões e outras adequações pelas quais 

todo texto inevitavelmente passa ao ser traduzido, além de perpe-

tuar a posição passiva de consumidores de produtos localizados e 

idealmente neutros. 

Dentre as várias etapas de cunho basicamente comercial que são 

listadas como componentes do processo de localização, entretan-

to, é especificamente pela tradução que um determinado público 

aproxima-se de um produto a ele introduzido. Ainda que sua pre-

sença seja minimizada na literatura sobre localização, a tradução 

desempenha o papel principal na recriação de um texto estrangeiro 

e nas novas relações desse texto com a nova realidade cultural e 

linguística da qual fará parte e que, por sua vez, pode aceitá-las ou 

refutá-las, pois, como afirma Pym (2003, s.p.),

a tradução não está operando somente em palavras, mas nas manei-

ras pelas quais culturas apreendem suas relações. A adoção de uma 

ou outra estratégia de tradução pode ter um efeito nessas percep-

ções. E essa é uma questão ética de extrema pertinência para a 

localização. Ela pode influenciar o futuro de nossas culturas nos 

discursos técnicos mais localizados, especialmente com relação às 

línguas que estão sendo incorporadas aos meios eletrônicos pela 

primeira vez. 

O acelerado ritmo das inovações tecnológicas empregadas na 

atividade de localização ganha todo o destaque na literatura da 

área que, ao se dedicar a tratar do funcionamento das ferramentas 

empregadas nessa indústria, não leva em conta uma reflexão mais 

aprofundada sobre a questão de como os textos eletrônicos estão 

sendo compostos, traduzidos e adaptados para as línguas dos mer-

cados de destino. 

Os próximos itens apresentam uma introdução às ferramentas 

que estão sendo cada vez mais empregadas pelo tradutor contem-
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porâneo. Seja por escolha pessoal ou imposição por aqueles que 

contratam serviços de tradução, programas de tradução automática 

e sistemas de memórias de tradução estão se tornando recursos 

imprescindíveis para o cumprimento das exigências atuais de pro-

dutividade e prazo. Para o trabalho em alguns setores do mercado, 

especialmente aquele da localização, saber utilizar essas ferramen-

tas de modo eficaz parece constituir um requisito tão importante 

quanto o conhecimento linguístico. Embora a tradução automática 

não seja ainda amplamente adotada nessa indústria, existem proje-

tos para a integração dessa ferramenta com sistemas de memórias, 

conforme reporta Esselink (2000). Os principais recursos de cada 

ferramenta e suas aplicações são discutidos a seguir.

De uma nova concepção de tradução automática 
como uma ferramenta de produtividade à sua 
integração às estações de trabalho do tradutor 

Uma das formas de reduzir o tempo de elaboração de uma tra-

dução e, ilusoriamente, eliminar os efeitos da intervenção humana 

na comunicação que se supõe transparente, seria pela instrumen-

talização do trabalho do tradutor, com o intuito de aumentar seu 

desempenho pela restrição do tempo de contato com o material a ser 

traduzido. Essa situação é particularmente reveladora do cenário em 

que a tradução é praticada na era da globalização. A instantaneida-

de da transmissão eletrônica de informações ganha primazia sobre 

o tempo de elaboração e revisão do material textual que circula 

em meio eletrônico. A retomada das pesquisas e a recuperação dos 

investimentos em programas de tradução automática representa, 

no contexto contemporâneo, uma tentativa de atender à demanda 

criada pelo mercado eletrônico de produção de documentação ins-

taurado na internet que, como tudo que trafega na rede, tem por ca-

racterística principal a transitoriedade do que nela se disponibiliza.

Anteriormente ao advento da internet, a pretensão sustentada 

para as pesquisas em tradução automática fundamentava-se na 
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possibilidade de alcançar sistemas completamente independentes 

e capazes de produzir traduções íntegras, que dispensassem revisão 

e que fossem concluídas em tempo muito menor do que aquele 

requisitado pelo tradutor humano. Na década de 1960, constatou-

-se que os investimentos direcionados ao desenvolvimento de pro-

gramas que produzissem uma tradução totalmente automática de 

alta qualidade (conhecida pela sigla em inglês FAHQT – Fully 

Automatic High Quality Translation) não produziram resultados 

aproveitáveis, como ansiavam seus proponentes. Em um relatório 

ao Conselho Consultivo em Processamento Automático de Lín-

guas (Alpac) – encomendado pelo governo norte-americano, que 

então financiava grande parte das pesquisas – concluiu-se que os 

limitados resultados dos projetos então apresentados eram inexe-

cutáveis e, portanto, recomendou-se a suspensão dos investimentos 

em pesquisas de programas totalmente automáticos. 

O relatório Alpac é considerado uma espécie de linha divisória 

entre um período de euforia em relação aos primeiros (e restritos) 

resultados de tradução automática e a interrupção das pesquisas 

subsidiadas pelo governo dos Estados Unidos, conforme relatado 

na literatura da área (Hutchins; Somers, 1992; Hutchins, 1995, 

1997, 2001, 2007; Austermuhl, 2001; Martins; Nunes, 2005). As 

conclusões apresentadas por esse relatório redefiniram e redirecio-

naram as linhas de pesquisa em aplicação de automação em tradu-

ção a partir da década de 1970, embora a maioria dos pesquisadores 

e patrocinadores dos projetos desenvolvidos a partir daquela época 

tenha persistido no ideal de acesso ao significado em língua estran-

geira sem mediação humana. 

As pesquisas da era pós-Alpac voltaram-se para projetos de 

sistemas automáticos que envolvessem assistência humana estri-

tamente na pós-edição da produção traduzida, para a elaboração 

de modelos teóricos que pudessem contribuir ao aprimoramento 

dos métodos de automação e para o desenvolvimento de ferramen-

tas eletrônicas de tradução. Todos esses projetos partiam de uma 

suposta “tradução rudimentar” (rough translation) produzida de 

modo automático e carecendo exclusivamente de lapidação estilís-
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tica pelo tradutor humano, conforme esclarece Hutchins (2001), 

um dos teóricos mais representativos do pensamento da área.

A ideia de que a automação poderia conduzir a traduções estilis-

ticamente imperfeitas, mas capazes de conferir acesso a um conteú-

do em uma língua estrangeira depositado no texto de origem e nele 

mecanicamente decifrável mostra-se prevalente na literatura e nas 

propostas de projetos de tradução automática nas últimas décadas. 

Por essa visão, textos traduzidos de maneira automática atenderiam 

a duas necessidades “diferentes” que, como relata Hutchins (2007), 

determinariam o emprego ou não do tradutor especificamente para o 

trabalho de revisão ou “pós-edição” da produção da máquina:

existem basicamente dois tipos de demanda. Há a necessidade 

tradicional de traduções de qualidade “publicável”, particular-

mente a produção de documentação multilíngue para grandes 

empresas. Aqui a produção dos sistemas de tradução automática 

pode economizar tempo ao oferecer esboços de traduções que são 

depois editadas para publicação – esse modo de uso denominado 

tradução automática auxiliada por humanos (HAMT). Entre-

tanto, o que é frequentemente necessário não é uma versão “per-

feitamente” exata, mas algo que possa ser produzido rapidamente 

(às vezes, imediatamente), que transmita a essência do original, 

embora gramaticalmente imperfeito, lexicalmente desajeitado e 

estilisticamente grosseiro. Este é, em geral, denominado “tradução 

automática para assimilação”, em contraste com a produção de 

traduções de qualidade publicável, conhecidas como “tradução 

automática para disseminação”. (Hutchins, 2007, p.1)

Observa-se, pelo relato de Hutchins, que em ambas as deman-

das por tradução que enumera, os sistemas automáticos atuam 

como realizadores efetivos do trabalho de tradução, seja acelerando 

a conversão de significados de textos estrangeiros para as línguas 

traduzidas com fins de publicação, seja oferecendo uma “versão” 

que, embora com reconhecidas restrições na forma, apresentaria 

“a essência do original”. Somente em situações que uma tradu-
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ção fosse encaminhada para publicação, o tradutor atuaria como 

coadjuvante ao trabalho da máquina, restritamente na adequação 

da forma de apresentação de um significado já recuperado de sua 

origem. 

Por outro ângulo, no entanto, é possível afirmar que o olhar 

humano está sempre presente, em ambas as situações de aplicação 

de automação. Na tradução para “assimilação”, o sentido da pro-

dução automática só é conferido pela interpretação humana que 

constrói o significado não obstante “gramaticalmente imperfeito, 

lexicalmente desajeitado e estilisticamente grosseiro”. Na produção 

para disseminação, o trabalho humano (nesse caso específico, do 

tradutor) seria muito mais abrangente do que a pós-edição da tra-

dução automática. Sua atuação estende-se à elaboração do sentido 

conferido à produção automática para a devida conciliação entre o 

mecânico e a elaboração textual.

A concepção contemporânea da função da tradução automática 

ganha, pelo discurso de Hutchins, uma nova “roupagem”, proposi-

talmente mais aprazível aos críticos de outrora, porém ainda com-

prometida com os ideais primeiramente concebidos e perseguidos 

para a máquina. O anseio, por muito tempo gerado pelos projetos 

em tradução automática, da possibilidade de substituição do tra-

dutor concede lugar à imagem de que esses sistemas são capazes 

de atuar com maior eficácia como “ferramentas de produtividade” 

para o tradutor. 

Levada às últimas consequências, essa aparente mudança de 

postura em relação aos sistemas de tradução automática revela 

transformações na produção e na recepção de textos assim traduzi-

dos. Na produção de textos com fins de “disseminação”, o reconhe-

cido fracasso de se adaptar a máquina à expressividade das línguas 

tem, na era contemporânea, promovido esforços no sentido de ade-

quar e controlar a língua de origem para possibilitar a aplicação de 

processamento automático, como já foi discutido na localização e 

será mais adiante exemplificado na tradução automática. Em textos 

destinados à “assimilação” de informações, como demarca Hu-

tchins (1999), a recepção de materiais traduzidos automaticamente 
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também é influenciada na medida em que a expectativa com relação 

à produção da máquina se restringe ao fornecimento das informa-

ções “contidas” no texto. Usuários de sistemas automáticos, para 

ter acesso ao conteúdo de origem, contentam-se em “extrair o que 

precisam saber de uma produção [traduzida] não editada. Preferem 

ter uma tradução, por mais precária que seja, do que nenhuma tra-

dução” (Hutchins, 1999, p.2).

A crença na capacidade de a máquina extrair palavras e constru-

ções frasais do texto de origem e transpô-las para outra língua, por 

mais incoerente que seja o texto assim elaborado ao usuário, tem 

estimulado o desenvolvimento de sistemas comerciais de tradução 

para uso em computadores pessoais. O acelerado ritmo atual da 

comunicação eletrônica favorece a automação na medida em que 

exige, em contrapartida, resposta quase instantânea a tudo que é 

produzido, independentemente das línguas envolvidas. Desde sua 

criação, a internet tem sido um grande estímulo ao desenvolvimen-

to e à aplicação de sistemas automáticos específicos para tradução 

de páginas e documentação eletrônicas. A ampla oferta de pro-

gramas gratuitos de tradução de páginas eletrônicas, por um lado, 

torna possível que empresas e organizações divulguem informações 

e serviços a usuários e potenciais clientes que desconheçam a língua 

original dessas páginas. 

A rede mundial constitui um meio que favorece a assimilação 

rápida e superficial de informações por usuários que, pelo fato de 

não possuírem nenhum ou limitado conhecimento de línguas es-

trangeiras, têm se contentado com a produção de traduções que 

consideram funcionais para seus objetivos. Sistemas como o Goo-

gle Tradutor,4 o Babelfish,5 e softwares como o Power Translator,6 

 4 Sistema disponível no endereço eletrônico: <http://www.translate.google.

com.br>. Acesso em: 1o ago. 2014.

 5 Sistema disponível no endereço eletrônico: <http://www.babelfish.com>. 

Acesso em: 1o ago. 2014.

 6 Sistema automático desenvolvido pela empresa norte-americana Globalink 

Translation Systems. 
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e o Babylon7 são exemplares dos programas oferecidos gratuita-

mente (muitas vezes, com restrições de funções dos programas) ou 

para aquisição na internet. Na atualidade, a grande maioria desses 

sistemas é baixada da página de seu vendedor. Embora a maior 

parte da produção de programas como esse seja “truncada e quase 

incompreensível”, como atesta Hutchins (2001, p.11-12), o cres-

cente número de usuários parece indicar que a demanda está sendo 

atendida.

Em An introduction to machine translation [Introdução à tradu-

ção automática], Hutchins e Somers (1992) atribuem aos progra-

mas automáticos de baixo custo ou gratuitos na internet o papel 

exclusivo de produzir “traduções rudimentares” para fins de assi-

milação geral das informações de um texto, sendo utilizados, com 

frequência, por especialistas de uma determinada área do conheci-

mento que necessitam obter informações a partir de documenta-

ções redigidas em língua que desconhecem. Como exemplificam, 

programas como esses seriam muito empregados por cientistas an-

glo-americanos para leitura de relatórios sobre tecnologia espacial 

redigidos em russo. Outro contexto de aplicação desses sistemas 

é encontrado no Japão em que usuários monolíngues empregam a 

automação para traduzir conversas on-line com usuários na Europa 

e nos Estados Unidos. A comunicação é estabelecida por escrito e 

as mensagens digitadas seriam traduzidas quase instantaneamente, 

poupando o tempo que seria necessário para elaborar uma carta, 

traduzi-la, enviá-la e, novamente, traduzir sua resposta. Procuran-

do justificar as limitações da produção do que denominam “tradu-

ção automática de baixa qualidade”, esses pesquisadores explicam 

que

é improvável que a produção de um sistema de tradução automática 

seja muito boa, mas, para leitores técnicos, com conhecimento sufi-

 7 Software que reúne diversos dicionários e realiza tradução de textos entre 

diversos pares de línguas, conforme informações encontradas no endereço ele-

trônico da empresa em <http://www.babylon.com>. Acesso em 29 jul. 2014.
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ciente de uma área, que sabem o que está acontecendo na ciência 

de modo geral e que conseguem, até mesmo, adivinhar o assunto 

de um artigo, ela pode muito bem fornecer material suficiente 

para, pelo menos, apresentar uma ideia do conteúdo de um texto. 

(Hutchins; Somers, 1992, p.157, grifos meus)

Nota-se, em Hutchins e Somers (1992), a reiteração do discurso 

de que a automação, embora com reconhecidas limitações, é capaz 

de recuperar o conteúdo do texto de origem, bastando ao usuário 

desses programas estabelecer a direção da tradução entre os vários 

pares linguísticos oferecidos pelos diversos sistemas. Esse pensa-

mento também desconsidera o fato de que “a ideia do conteúdo 

de um texto” não é transmitida automaticamente, mas gerada pela 

leitura e interpretação do leitor/tradutor do texto.

Especialmente em uma era em que a maior parte da comunica-

ção realiza-se em rede e em tempo real, a aplicação da automação é 

favorecida por oferecer a promessa de resultados rápidos que, con-

forme consta na literatura da área, requereriam unicamente edição 

posterior. Para Cronin (2003), o próprio meio eletrônico em que a 

comunicação se estabelece acaba impondo prazos cada vez menores 

para o constante processo de revisão e atualização de textos e in-

formações em formato eletrônico, promovendo, em consequência, 

mudanças no modo como esses materiais são recebidos, lidos e, até, 

respondidos. Conforme argumenta,

se a pressão em uma economia informacional e global é para obter 

informações o mais rápido possível, então a função de informar os 

pontos principais torna-se suprema na tradução, uma tendência 

que pode ser incentivada pela “ausência de peso” das palavras na 

tela com sua existência evanescente. (Cronin, 2003, p.22)

Cronin relaciona as características atuais da composição de 

materiais escritos em formato digital à adoção da tradução auto-

mática por um número progressivo de usuários da internet que, 

como afirma, estão mais dispostos a aceitar traduções automáticas, 

Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   57Miolo_Etica_profissional_na_traducao_assistida_(GRAFICA).indd   57 15/03/2016   17:11:0715/03/2016   17:11:07



58  ÉRIKA NOGUEIRA DE ANDRADE STUPIELLO

mesmo que consideradas de “baixa qualidade”, não somente pela 

gratuidade dos programas oferecidos na rede, mas, principalmente, 

pelo “status efêmero do mundo eletrônico” e da produção textual 

que nele circula (ibidem, p.22). 

Apesar da grande oferta de programas de tradução on-line, a 

aplicação da automação no contexto comunicativo e digital contem-

porâneo não constituiria, segundo Hutchins (2001), uma influência 

negativa para a demanda e a contratação de tradutores humanos. Ao 

contrário, o desenvolvimento e a aplicação desses sistemas estariam 

criando novas oportunidades de atuação para esses profissionais, 

pois, como argumenta, na medida em que a máquina os mune de 

recursos para traduzir e atualizar documentações extensas e repeti-

tivas, como manuais técnicos e informações em bancos de dados, o 

tempo de trabalho humano também seria reduzido, possibilitando 

a dedicação a novos trabalhos.

Por outro lado, o crescente emprego da automação para atender 

à demanda de “disseminação” designada por Hutchins tem deli-

neado um novo perfil para o tradutor contemporâneo, que passa a 

ser contratado basicamente como um encarregado de revisar a pro-

dução automática para publicação. A revisão, basicamente entendi-

da como uma etapa de trabalho que se segue ao de tradução, passa 

a ter uma característica peculiar em textos traduzidos de forma au-

tomática. O tradutor encarrega-se de avaliar e adequar um trabalho 

que tem por vantagem a rapidez de conclusão e, supostamente, a 

precisão e padronização terminológica. A supervalorização desses 

atributos desconsidera o fato de um texto tido por “técnico”, como 

manuais, não ser constituído apenas por termos especializados (os 

quais são armazenados na memória do programa e dela recupe-

rados de forma imbatível), mas, em uma frequência muito maior, 

por palavras de uso corrente, consideradas não técnicas. Na cons-

trução do sentido, o trabalho de revisão elaborado pelo tradutor 

envolve necessariamente a tradução dessas ocorrências e sua ade-

quação aos termos traduzidos de forma automática. Denominado 

“pós-edição”, o trabalho do tradutor é, em mais esse segmento, 

desvalorizado.
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Uma situação que evidencia o emprego de tradutores especifi-

camente para a tarefa de revisão da tradução automática de textos 

técnicos é constatada em empresas transnacionais, como a fabri-

cante de máquinas e equipamentos para construção Caterpillar. De 

acordo com um estudo de caso elaborado por Lockwood (2000), 

essa empresa foi pioneira na implantação de regras de controle de 

redação de seus textos de origem (manuais) para aplicação de au-

tomação na tradução desse material para as diversas línguas dos 

países para os quais seus produtos são exportados. Conforme rela-

ta, mais da metade da produção de equipamentos para construção 

da Caterpillar é voltada a países emergentes, onde a empresa opera 

por meio de representantes e distribuidores, por isso, “fornecer 

informações sobre um produto nas línguas locais é uma questão es-

tratégica para a Caterpillar” (Lockwood, 2000, p.188). Os esforços 

de produção no estágio de pré-edição (ou redação) dos textos de ori-

gem concentram-se em reduzir o tempo e os custos de tradução du-

rante a fase de pós-edição, após aplicação da tradução automática. 

Na União Europeia, um dos mais antigos e maiores usuários da 

tradução automática, também se constata o emprego de tradutores 

para pós-edição de traduções. O sistema mais utilizado, o Systran,8 

encarrega-se de uma produção peculiar: as primeiras versões (ou 

pré-traduções) de um documento que será traduzido para as várias 

línguas dos países-membro. Para tornar possível a aplicação da au-

tomação, grande parte dos documentos produzidos foi digitalizada 

e vários dicionários bilíngues, compilados. 

Como relata Brace (2000), a maior parte dos usuários do Systran 

não são tradutores, mas funcionários dos vários departamentos 

administrativos que empregam esse programa para obter uma pri-

meira tradução, ainda que limitada, de um documento. A tradução 

automática é usada também para orientar a produção de minutas 

de documentos, posteriormente encaminhados aos tradutores do 

 8 O Systran é comercializado como um provedor de soluções de tradução auto-

mática, conforme informado na página eletrônica da empresa, disponível em: 

<http://www.systransoft.com>. Acesso em: 23 jul. 2014.
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Serviço de Tradução da União Europeia, que reúne mais de 1.500 

profissionais. 

Os relatos de Lockwood (2000) e Brace (2000) comprovam que 

a aplicação da automação acelera a produção da tradução por sua 

capacidade de comparar e recuperar termos técnicos e, nos casos 

de autoria controlada do texto de origem, frases e expressões recor-

rentes. Por outro lado, não fica nítido o limite que separa o trabalho 

de tradução automática e de pós-edição humana, este considerado 

somente um estágio de adequação e revisão daquele. Não se pode 

conceber como estanques os trabalhos de tradução e revisão textual, 

ainda que a tradução tenha sido automatizada. Ao revisar a produ-

ção da máquina, o tradutor traduz e confere sentido a determinado 

texto de acordo com sua interpretação da tradução automática e 

com a imagem formada do público-alvo de seu trabalho. 

Como, no entanto, mostra a prática e relata a literatura (Bowker, 

2003; Cronin, 2003; Pym et al., 2006), a mudança no papel atribuí-

do ao tradutor, de controlador do estilo e do conteúdo da tradução 

para a de ator coadjuvante e submisso às restrições da produção 

automática, requer o desenvolvimento de novas habilidades em seu 

trabalho. Entre elas, está a incorporação de recursos eletrônicos que 

o auxiliem na elaboração da tradução final. Alguns desses recursos 

foram propostos muito antes das ferramentas atualmente conhe-

cidas envolvendo controle da produção de origem para a tradução 

automática. 

No início da década de 1990, tendo em vista a insatisfação de 

alguns pesquisadores com relação às restrições experimentadas no 

emprego da automação, algumas ferramentas de auxílio ao tradutor 

começaram a ser reunidas em “estações de trabalho” (translator’s 

workstation ou translator’s workbench). Essas estações reuniam pro-

cessadores de texto e ferramentas de gerenciamento terminológico, 

incluindo pesquisa automática em dicionários eletrônicos e acesso a 

um banco de dados com traduções anteriores, além de um sistema 

de tradução automática. 

Um dos recursos mais utilizados nas estações de trabalho do 

tradutor é aquele de compilação e gerenciamento de dados termi-
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nológicos. Os “bancos de dados terminológicos”, como são deno-

minados na literatura da área, reúnem entradas com informações 

sobre termos e os conceitos que representam, podendo informar a 

definição de um termo, seus contextos de uso, termos considerados 

“equivalentes” em outras línguas, ou instruções gramaticais (Bo-

wker, 2003, p.50).

Desde o início, os bancos de dados terminológicos foram rece-

bidos de maneira bastante positiva, principalmente por tradutores 

atuando em áreas específicas do conhecimento, seja de maneira 

autônoma para dive rsos clientes, seja por contratados exclusivos de 

uma indústria ou organização governamental que empregam estra-

tégias de controle da composição original. Os avanços tecnológicos 

e as descobertas de novos conceitos, técnicas e produtos promove-

ram grandes mudanças na terminologia de muitas áreas científicas 

e técnicas e, com elas, tornou-se primordial implantar meios de 

padronizar a tradução de termos especializados para outras línguas, 

assim como o grande volume gerado de recursos de informação e 

pesquisa. 

A concepção dos primeiros bancos de dados terminológicos 

de grande-escala no início ainda na década de 1970, como o Eu-

rodicautom9 e o Termium,10 foi um passo significativo nas técni-

cas de investigação terminológica em tradução, não só fornecendo 

informações sobre os termos pesquisados, mas também pelos dis-

positivos oferecidos para compilação de dicionários e glossários ter-

minológicos para a produção de glossários para tradução auxiliada 

por máquina e para acesso direto on-line a bancos de dados termi-

 9 Base de dados multilíngue da União Europeia que esteve em funcionamento 

até 2007 e que permitia a consulta automática de equivalências terminológicas 

nas línguas oficiais e de trabalho dos países membros. Essa base foi substituída 

pelo IATE – Inter Active Terminology for Europe, base multilíngue disponível 

para consulta on-line pelo endereço eletrônico: <http://iate.europa.eu/iate-

diff/SearchByQueryLoad.do?method=load>. Acesso em: 15 jul. 2014.

 10 Base de dados bilíngue (inglês e francês) criada pela Universidade de Montreal 

no Canadá em 1970, como um repositório terminológico para os serviços de 

tradução desse país (Hutchins, 2005).
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nológicos multilíngues e a textos já traduzidos, por meio de índices 

de localização de arquivos (Hutchins, 2005, p.291). 

Bancos de dados terminológicos para uso individual foram ofe-

recidos para acesso público somente na década de 1980 e, junta-

mente com o surgimento dos computadores pessoais, constituíram 

um dos primeiros conceitos de ferramenta para auxílio à tradução 

que emulavam a concepção das bases de dados citadas. Entretanto, 

como explica Bowker (2002), os bancos eram bastante limitados, 

uma vez que funcionavam em um só computador e sem possibili-

dade de compartilhamento de dados, “permitiam somente geren-

ciamento simples de terminologia bilíngue e impunham restrições 

consideráveis no tipo e no número de campos de dados, assim como 

na quantidade máxima de dados que podiam ser armazenados nes-

ses campos” (Bowker, 2002, p.78). A adequação dos bancos de 

dados para a pesquisa terminológica para a tradução ocorreu so-

mente ao final dessa mesma década, com o aprimoramento dos 

recursos dos processadores de textos e com base nas primeiras pro-

postas de reunião e organização de conjuntos bilíngues de trabalhos 

anteriores que pudessem oferecer meios de dinamizar a produção 

de novas traduções ao evitar o retrabalho com trechos de textos já 

traduzidos. 

A aplicação dos recursos de pesquisa em conjuntos de textos de 

origem e traduções, materializada nos sistemas atualmente conhe-

cidos como memórias de tradução, é tratada na próxima seção.

Sistemas de memórias de tradução como 
instrumental na recuperação da produção 
tradutória

A ideia de elaboração de um “arquivo de traduções” foi inicial-

mente proposta por Peter Arthern em um trabalho apresentado du-

rante 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 
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ocasião, sua principal argumentação foi a de que a maior parte dos 

textos produzidos pela Comissão seriam “altamente repetitivos”, 

frequentemente citando passagens inteiras de documentos ante-

riormente traduzidos, o que gerava grande desperdício de tempo e 

recursos alocados para o departamento de serviços de tradução. A 

proposta de Arthern consistia no armazenamento de todos os textos 

de origem e suas traduções de forma que esses textos pudessem ser 

recobrados e inseridos em novas traduções. Conforme detalha,

o pré-requisito para implementar minha proposta é que o sistema 

de processamento de texto tenha um depósito suficientemente 

grande para a memória central. Se isso estiver disponível, a pro-

posta é simplesmente que a organização em questão deve armaze-

nar na memória do sistema todos os textos produzidos, juntamente 

com suas traduções no número de línguas que for solicitado. 

Essa informação teria que estar armazenada de modo que 

qualquer trecho de texto em qualquer uma das línguas envolvidas 

pudesse ser localizado imediatamente... juntamente com sua tradu-

ção... (Arthern, 1979 apud Hutchins, 1998, p.293)

As ideias de Arthern ganhariam repercussão um ano mais tarde, 

em uma publicação de Martin Kay considerada seminal à discussão 

sobre o papel da automação na tradução, denominada The proper 

place of men and machines in language translation [O lugar adequa-

do dos homens e das máquinas em tradução] (1980/1997).11 Em 

seu trabalho, Kay (1997), pesquisador de tecnologias da empresa 

Xerox em Palo Alto (Califórnia), vê com descrença os rumos na 

época tomados pelas pesquisas em automação, que focavam no 

desenvolvimento de sistemas que buscassem eliminar a intervenção 

humana ou que relegassem ao tradutor por definitivo a função de 

 11 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). 

Este livro baseia-se no artigo republicado no periódico Machine Translation 

em 1997. 
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pós-edição da produção automática. Kay advoga o desenvolvimen-

to de um sistema que pudesse reunir trabalho mecânico e humano 

pela aplicação de recursos informatizados com a finalidade exclu-

siva de ampliar a produtividade humana, ao mesmo tempo que 

condena o investimento então feito em pesquisas que visassem a 

um “ideal distante”. Sua argumentação seria a de que “a eficiência 

de um sistema de tradução, como a de qualquer outro, deve ser ava-

liada em todos os seus componentes: humanos e mecânicos” (Kay, 

1997, p.11). 

A principal diferença do sistema proposto por Kay em relação 

aos programas automáticos seria a de que, nele, o tradutor teria 

participação ativa durante o processo de tradução. Sua ideia par-

tia das ferramentas encontradas em processadores de texto, como 

os recursos de busca e consulta a dicionários, que realizariam as 

funções selecionadas pelo tradutor no texto de origem e em sua tra-

dução, dispostos e visualizados lado a lado na interface do sistema. 

O resultado seria uma produção assistida, porém, “sempre sob o 

controle rígido do tradutor, [...] para ajudar a aumentar sua produ-

tividade e não para suplantá-lo” (ibidem, p.20).

Quanto ao desempenho, Kay afirma que um menor grau de 

automação do trabalho de tradução seria vantajoso para um me-

lhor controle da produção, especialmente no que diz respeito aos 

recorrentes erros em programas automáticos. Conforme explica, 

tais erros seriam evitados, uma vez que o tradutor seria consultado 

em toda opção feita pelo programa, cabendo-lhe aceitar ou refutar 

as sugestões apresentadas. Para Kay (1997, p.22), munido desses 

recursos, “o tradutor é capaz de tomar uma decisão na primeira 

ocorrência de uma dificuldade, o que determinará como ele e a má-

quina a tratarão em todas as ocorrências subsequentes”.

Em um artigo retomando o trabalho pioneiro de Kay, Melby 

(1997) afirma que, embora as possibilidades vislumbradas pela 

tradução automática agucem a imaginação humana, seus resultados 

seriam efetivamente úteis somente em situações muito particula-

res, envolvendo domínios específicos do conhecimento e reque-

rendo demarcação do uso da língua dos textos originais. Melby 
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(1997, p.29) reconhece a aplicação da automação para a produção 

de traduções a serem usadas como “uma indicação do conteúdo do 

texto original” e lembra que, nesses casos, “quando uma tradução 

indicativa mostra que um documento é relevante, esse documento 

é, em geral, submetido à tradução humana e retraduzido a partir 

do original”. A “tradução indicativa” automática seria, segundo 

Melby, uma introdução ao trabalho do tradutor. Já a aplicação da 

tradução automática para a produção de textos denominados de 

“alta-qualidade” exigiria o trabalho de pós-edição executado pelo 

tradutor e seria empregada em casos muito específicos, que aten-

dessem a seguinte condição: “se houver um volume suficiente de 

texto a ser traduzido e se o mesmo puder ser controlado de maneira 

suficiente para adequar-se a uma linguagem bem compreensível, 

formal e controlável” (ibidem, p.30). 

O trabalho de Melby situa-se em um momento bem avançado 

em relação à proposta de Kay, com alguns sistemas de memórias 

de tradução já em utilização, conforme ele mesmo atesta: “mui-

tos dicionários on-line estão agora disponíveis, e vários produtos 

oferecem suporte à memória de tradução (uma implementação da 

observação de Kay de que o tradutor deveria ser capaz de examinar 

os fragmentos de textos semelhantes em outros documentos)” (ibi-

dem, p.33).

Desde os primeiros projetos de memórias de tradução, os diver-

sos tipos de sistemas comercializados constituem bancos de dados 

terminológicos e fraseológicos que, formados a partir de segmentos 

de texto original e pareados com suas respectivas traduções, são 

passíveis de reutilização em trabalhos posteriores. Os bancos de 

dados formados por segmentos do texto de origem e de sua respec-

tiva tradução obedecem a uma organização baseada em percentuais 

de correspondência entre eles. O reaproveitamento de segmentos 

anteriormente traduzidos, ainda que possam ser inseridos em uma 

pré-tradução de um novo texto de maneira automática, depende, 

para sua eficaz aplicação, da constante intervenção do tradutor, 

embora, em muitos casos, essa interferência seja restringida pelo 

contratante dos serviços de tradução.
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Consideradas ferramentas eletrônicas de auxílio ao tradutor, as 

memórias têm sido abordadas na literatura da área como eficientes 

recursos em trabalhos com textos extensos e com grande número de 

repetições terminológicas e fraseológicas, como na tradução de tex-

tos em meio eletrônico, manuais técnicos, atualizações de traduções 

de um mesmo material e, em especial, no trabalho de localização. 

Segundo Esselink (2000), desde a década de 1990 a indústria 

da localização é o segmento que mais utiliza ferramentas de auxílio 

à tradução, em especial sistemas de memórias de tradução. Uma 

vez que a maior parte de projetos de localização exige atualizações 

constantes de materiais traduzidos, quase sempre em prazos escas-

sos, as memórias constituem uma forma de reaproveitar trabalhos 

anteriores e possibilitar a normalização do trabalho, especialmente 

quando executado em grandes equipes de tradutores, uma situação 

bastante comum nessa indústria.

O formato dos textos produzidos e circulados em meio eletrô-

nico não só possibilitou a introdução e a aplicação de sistemas de 

memórias de tradução, como também tem contribuído para o au-

mento do volume de textos a serem traduzidos. Segundo Biau Gil 

e Pym (2006, p.8), “em alguns setores, o uso de ferramentas de 

memórias de tradução acelerou o processo tradutório e diminuiu 

os custos, e isso levou a um aumento na demanda por serviços de 

tradução”. O argumento de que a adoção das memórias tem pro-

movido a expansão da procura por traduções repercute também 

no modo como o emprego da tradução automática é concebido na 

contemporaneidade, já não mais como uma ameaça à substituição 

do tradutor, mas um adjunto importante na realização de tarefas 

repetitivas, como traduções de trechos recorrentes de textos.

Em outro aspecto, se os sistemas de memória não ameaçam 

tomar o espaço do tradutor certamente têm demonstrado o poder 

de transformar a maneira como esse traduz. Como explicam Biau 

Gil e Pym (2006, p.9),

as memórias de tradução mudam a maneira como os tradutores 

trabalham. Se um banco de dados de uma memória é fornecido, 
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espera-se que sejam seguidas a terminologia e a fraseologia dos 

pares segmentados incluídos nesse banco, em vez de se compor um 

texto com decisões terminológicas e estilo próprios. 

A utilização dos recursos desses sistemas, por escolha do tradu-

tor, critérios impostos pelo cliente ou ambas as situações, só é eficaz 

se forem respeitadas as opções terminológicas ou fraseológicas ar-

mazenadas 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 especial-

mente em casos de vários tradutores trabalhando em um mesmo 

projeto, ou quando existe um grande número de documentos a 

serem traduzidos em prazos limitados e com construções linguís-

ticas repetitivas.

No artigo “Translation memories: insights and prospects”, 

Heyn (1998) apresenta três argumentos que, associados, justifica-

riam a adoção das memórias: o “argumento de quantidade”, em que 

textos extensos são traduzidos mais rapidamente; o “argumento de 

qualidade”, pelo qual o controle e a padronização terminológica 

e fraseológica resultam em uma tradução de melhor qualidade; e 

o “argumento de reusabilidade”, baseado na possibilidade que os 

sistemas oferecem de reutilizar trabalhos anteriores de tradução 

(Heyn, 1998, p.124). De acordo com esses argumentos, os bancos 

de dados terminológicos dos sistemas de memórias atuariam como 

uma espécie de “referência autorizada” que, por armazenarem op-

ções pareadas previamente revisadas e aprovadas, conduziriam à 

padronização das traduções.

A qualidade da tradução seria aprimorada no momento em que 

fraseologias revisadas e aprovadas fossem reutilizadas. Seria como 

utilizar uma tradução de uma referência autorizada, conduzin-

do, assim, à normalização das traduções. Embora autores como 

Heyn afirmem que as memórias não exigem estratégias de “língua 
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controlada”, como os programas automáticos de tradução – que 

empregam, em muitos casos, especialistas para elaboração de textos 

originais de autoria orientada para um devido fim – algumas das 

táticas usadas para o controle do uso da língua acabam sendo incor-

poradas pelo tradutor durante a elaboração da tradução com a fina-

lidade de garantir o reaproveitamento de um trabalho em traduções 

futuras. Em última instância, a adoção de um modo marcadamente 

específico de tradução de uma língua pode intervir na qualidade do 

trabalho final. 

Uma das estratégias adotadas concerne à expressividade do 

texto traduzido, particularmente mediante controle terminológico 

e fraseológico durante o trabalho de tradução, com vistas a aumen-

tar o tamanho dos bancos de dados das memórias. Conforme será 

visto no próximo capítulo, o emprego eficiente da memória depen-

de de um grande número de ocorrências armazenadas no banco de 

dados desse sistema e, desse modo, a preocupação em incrementar 

os segmentos nele pareados pode influenciar a própria composição 

de uma tradução, em um processo cíclico, sempre visando à futura 

reutilização da memória. 

O reaproveitamento de traduções passadas como ferramenta 

para o início de um novo trabalho é o principal atributo dos sis-

temas de memórias, divulgado na literatura como uma forma de 

“alavancagem” de um novo trabalho de tradução, conforme alusão 

de Bowker (2002, p.93), que associa a vantagem dos sistemas de 

memórias de tradução à ideia de que a língua é “bastante repetitiva” 

e que frequentemente são utilizadas expressões iguais ou semelhan-

tes para comunicar ideias parecidas. 

A pressuposição de um grau considerável de repetições no texto 

de origem, bem como a recorrência de expressões e frases em tra-

balhos posteriores de uma mesma área constitui principal atrativo 

dos sistemas de memória. Segundo esse pensamento, os sistemas 

de memórias de tradução representariam um avanço na maneira 

como os tradutores aproveitam trabalhos anteriores que, no pas-

sado, eram muitas vezes armazenados em diversos arquivos e sem 
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critérios definidos, o que dificultava sua recuperação e reutilização. 

Mesmo com os recursos de arquivos eletrônicos, a busca por tradu-

ções anteriores, conjugadas com seus respectivos originais, poderia 

ser desestimulante ao tradutor por tomar demasiado tempo, fazen-

do que esse optasse, na maioria das vezes, por elaborar uma tradu-

ção sem uma consulta aproveitável a trabalhos anteriores.

A certeza de reocorrência organizada de expressões “iguais” ou 

“repetidas” faz-se como grande promessa ao consequente aumento 

de desempenho que os sistemas de memórias de tradução alegam 

proporcionar. À primeira vista, a possibilidade de reaproveitamen-

to de traduções anteriores pode ser bastante animadora, tanto para 

clientes como para os próprios tradutores. Por parte das empresas 

que necessitam de grandes volumes de tradução, a urgência de re-

dução de custos exerce grande pressão para o emprego dos sistemas 

de memória, uma vez que se espera que a produção de uma tradu-

ção almeje também munir o banco de dados com mais segmentos 

pareados para aproveitamento posterior. Como documenta Mur-

phy (2000), consultora técnica da Berlitz GlobalNET, empresa de 

consultoria para globalização de páginas da internet, 

muitas empresas hoje esperam que os fornecedores de tradução uti-

lizem as ferramentas de memórias para reduzir os custos da tradu-

ção. Entretanto, esses mesmos clientes sentem-se com frequência 

decepcionados quando o nível de reutilização do texto (correspon-

dências 100%) relatado pelo fornecedor de traduções é muito mais 

baixo que o esperado. Por uma análise, geralmente é constatado 

que a taxa de sucesso inferior está ligada à maneira como o texto 

de origem é escrito. Na verdade, o texto fonte é reescrito toda vez, 

portanto, não é uma surpresa que tenha que ser retraduzido toda 

vez. (Murphy, 2000, p.11)

Murphy chama a atenção para a importância de elaboração de 

construções padronizadas, a fim de evitar que uma ideia recorrente 

seja expressa de maneiras diferentes em um texto, como nos seguin-

tes exemplos por ela oferecidos:
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Center the steering wheel and lock in position.

[Centralize a direção e trave em posição.]

Center the steering wheel. Lock in position. 

[Centralize a direção. Trave em posição.]

Center the steering wheel. Lock it in position.

[Centralize a direção. Trave-a em posição.]

Center the steering wheel. Lock the steering wheel in position.

[Centralize a direção. Trave a direção em posição.] (Murphy, 

2000, p.13)

De maneira análoga às práticas limitadoras de uso da língua do 

texto de origem, observam-se algumas táticas usadas também para 

os sistemas de memória, em particular para alimentar o banco de 

dados e aumentar o índice de reaproveitamento das memórias de 

tradução. Nos trechos exemplificados por Murphy, nota-se que a 

ocorrência de frases curtas e a substituição do pronome it que age 

como objeto direto, pelo substantivo steering wheel que, ao ser re-

petido, elimina a ambiguidade referencial e possibilita a retomada 

do termo armazenado (ainda que não em uma equivalência total 

da frase). Observa-se, a partir desse exemplo, que a elaboração 

textual, em especial a coesão, pode ficar comprometida, muitas 

vezes, pelo esforço em aumentar o desempenho das memórias, por 

meio da tentativa de unificação da língua para posterior reciclagem 

de segmentos de traduções. 

Em trabalhos de tradução executados com auxílio de memórias, 

duas práticas podem ser consideradas comuns para a compilação de 

bancos de dados de palavras e segmentos pareados a partir do texto 

original e da tradução, ambas com seus desdobramentos. A primei-

ra ocorre quando o cliente fornece um banco de dados com termos, 

frases e expressões de traduções anteriores armazenados no decorrer 

de outros trabalhos, muitas vezes, realizados por diversos traduto-

res. A segunda sucede quando tradutores compartilham entre si 

suas memórias, em um esforço integrado e convencionado entre eles 

para incrementar seus bancos de dados e ganhar competitividade 

em relação à maciça quantidade de dados terminológicos acumula-

dos pelas agências de tradução e localização. 
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O emprego do banco de dados, provindo de quem contrata uma 

tradução pode gerar conflitos porque, na maioria das vezes, os seg-

mentos reaproveitados da memória do cliente não são remunera-

dos, pois se acredita que a tarefa do tradutor restringe-se a localizar 

e transferir essas opções armazenadas e inseri-las na tradução. O 

não pagamento do tradutor por ocorrências recuperadas da memó-

ria de tradução é consequência do não reconhecimento da releitura 

que o trecho transferido pelo sistema exige do tradutor, seu traba-

lho de adequação do segmento recuperado ao novo contexto e a re-

construção que efetua do sentido geral da tradução. Já nos casos em 

que a recuperação é resultante do compartilhamento do banco de 

dados entre tradutores na expectativa de potenciais ganhos de pro-

dutividade, eles próprios podem estar falhando ao deixar de exami-

nar a origem dos termos e segmentos e a adequação dos segmentos 

traduzidos, sendo difícil, em muitos casos, assegurar a qualidade e a 

fidedignidade do banco de dados (memória) assim provido. 

Em dissertação de mestrado intitulada Memórias de tradução: 

auxílio ou empecilho?, Rieche (2004) analisa os principais fatores 

que ocasionam problemas de qualidade nos sistemas de memó-

rias com efeitos na qualidade do texto final traduzido. Conforme 

afirma, se um banco de dados oferecido ao tradutor apresentar 

problemas de inconsistências ou erros, a produtividade tradutória 

cairá, uma vez que será necessário investir tempo para corrigir tais 

inadequações. Especificamente na indústria de localização Rie-

che (2004, p.13-14) afirma que a qualidade acaba, muitas vezes, 

sendo colocada em segundo plano, “em nome de maior velocidade 

e consistência”. 

Ao lembrar que, na indústria de localização, anteriormente ao 

advento dos sistemas de memórias de tradução, “a cada nova versão 

ou atualização de um produto, por exemplo, era necessário tradu-

zir desde o início todo o material”, Rieche (2004, p.13) reafirma o 

grande atrativo dos anúncios de vendas de sistemas de memória 

de tradução. Com efeito, ganhos de produtividade e promessas de 

aumento de competitividade em preço proporcionado pelo possível 

reaproveitamento de traduções anteriores, fariam das memórias 
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ferramentas cada vez mais utilizadas por tradutores que desejam 

manter-se preparados para as exigências desse mercado.

As principais vantagens do emprego de sistemas de memórias 

de tradução seriam, conforme enumera Rieche, o aumento da coe-

rência na tradução, maior controle e padronização da terminologia 

empregada, o aumento da velocidade de trabalho do tradutor e a 

consequente disponibilidade para dedicação a outros trabalhos, e 

a criação de um banco de dados formados com base nas traduções 

realizadas. Por outro lado, procurando não desmerecer os anun-

ciados ganhos de produtividade que as memórias proporcionam, 

mas buscando alertar os tradutores para possíveis problemas que 

essas ferramentas podem ocasionar, Rieche aponta como prin-

cipais desvantagens do emprego de memórias a indução ao erro, 

as limitações impostas pela segmentação, a falta de visão do texto 

final traduzido, o investimento de tempo para aprender novas fer-

ramentas e de recursos financeiros para adquiri-las e os possíveis 

problemas que formatação que podem surgir durante o trabalho de 

tradução.

De fato, se somarmos o tempo que um tradutor leva para apren-

der e dominar a utilização de um programa de memória de tradução 

ao tempo que, na maioria das vezes, terá que empenhar para reali-

zar a revisão dos segmentos aproveitados, veremos que nem sempre 

é possível contar de imediato com uma diminuição de tarefas e o 

consequente aproveitamento econômico de tempo pelo tradutor.

Apesar de toda a divulgação sobre as vantagens da adoção dos 

sistemas de memória, não se pode pressupor que as memórias ne-

cessariamente aumentariam a eficiência do trabalho do tradutor, 

uma vez que esses sistemas representam nada mais que uma fer-

ramenta de produtividade. A eficiência dos sistemas de memória 

depende muito mais de seu usuário tradutor do que dos recursos 

de que dispõe a ferramenta. A especificidade dos textos com que o 

tradutor lida e a maneira como desenvolve suas traduções, sabendo 

lidar com as vantagens e as limitações dos recursos desses sistemas, 

têm influência direta na possível economia de tempo pela recupera-

ção de opções já traduzidas e armazenadas na memória.
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O eficiente aproveitamento das memórias não se limita a um 

tipo específico de texto, mas vincula-se às construções frasais do 

original e à terminologia nele adotada. A similaridade e a recorrên-

cia das construções empregadas em um texto são dois exemplos de 

características que determinam o bom desempenho das memórias 

durante a execução de um projeto. 

Já em grandes projetos desenvolvidos nessa indústria, nos quais 

um considerável número de tradutores é envolvido, as memórias 

são usadas de maneira eficiente no compartilhamento simultâneo 

de glossários por tradutores, beneficiando, sobretudo, aqueles 

menos experientes, possibilitando-lhes compartilhar os resultados 

de pesquisas terminológicas cujos resultados são armazenados no 

banco de dados geralmente fornecido no início do trabalho. Por 

outro lado, da mesma forma que esses sistemas auxiliam na pa-

dronização terminológica, eles podem igualmente agir como pro-

pagadores de inadequações, uma força contrária à produtividade 

tradutória esperada. 

Das diversas ferramentas eletrônicas de pesquisa (glossários, 

corpora e dicionários on-line) e edição de textos (corretores orto-

gráficos e gramaticais) empregadas para o trabalho de tradução na 

contemporaneidade, especificamente, os sistemas de memórias de 

tradução têm sido apresentados como instrumentos essenciais para 

melhorar o desempenho do tradutor, em particular quando atua 

em áreas especializadas que requerem, sobretudo, padronização 

terminológica e fraseológica e rapidez de execução dos trabalhos. 

Entretanto, parece haver uma superestimação da capacidade desses 

recursos de eliminar as dificuldades envolvidas na tradução de di-

ferentes línguas ao oferecerem soluções prontas e recuperáveis para 

acelerar a produção da tradução. 

O uso de sistemas de memórias pode afetar a qualidade da tra-

dução de duas maneiras. A ênfase na reutilização de segmentos de 

traduções anteriores acaba por tratar as opções armazenadas de tra-

dução como fixas e, ao mesmo tempo, descartar possíveis mudanças 

ou atualizações terminológicas que venham ser necessárias ao longo 

do tempo. Além disso, pode-se abrir espaço a uma tendência em 
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elaborar textos traduzidos cada vez mais rígidos, buscando manter 

a correspondência estrutural com o texto de origem a fim de au-

mentar as chances de reaproveitamento de pares correspondentes 

em traduções futuras. Essas são duas das implicações do emprego 

das memórias para a prática de tradução e que são examinadas no 

Capítulo 3. 

Antes dessa análise, porém, faz-se necessária uma introdução 

aos principais recursos disponíveis em um sistema de memórias. 

Para isso, foram escolhidos três entre os sistemas mais utilizados 

atualmente no mercado: o Wordfast, o Transit e o Trados. O estudo 

comparativo desses três sistemas apresentado no próximo capítulo 

examina as propostas e as particularidades de cada ferramenta, 

abordando suas aplicações específicas, assim como seus benefícios 

e limitações.
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