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CONCLUSÃO

A reflexão sobre ética desenvolvida nesta obra centrou-se na 

análise do fazer tradutório e na discussão sobre os limites da res-

ponsabilidade do tradutor na prática contemporânea de tradução 

com o auxílio de sistemas de memórias de tradução. Com base no 

estudo dos principais recursos desses sistemas, examinei como a 

tradução auxiliada por tais ferramentas é concebida, em especial 

em um dos mais prósperos mercados de trabalho na atualidade: a 

indústria de localização. Conforme constatei, o foco desse setor em 

resultados imediatos e a priorização da rapidez de produção con-

dicionam a contratação do tradutor ao emprego e ao domínio dos 

recursos oferecidos por ferramentas como os sistemas de memórias 

que, idealmente, lhe possibilitariam aumentar sua produtividade e 

alcançar a padronização terminológica e fraseológica de traduções. 

Por outro lado, como discuti e com base a crítica de Pym (2006, 

s.p.), as novas tecnologias de tradução, especialmente os sistemas 

de memórias, “tendem a separar os comunicadores do ato de comu-

nicação”. A análise de três exemplares dessas ferramentas demons-

trou a possibilidade de o tradutor desenvolver o trabalho mesmo 

sem ter contato com o texto completo que traduz, um pressuposto 

básico de outrora. Sem conhecer o usuário final do material a ser 

traduzido, o tradutor, em geral integrante de uma equipe cujos 
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membros desenvolvem tarefas demarcadas, ocupa-se exclusiva-

mente do trabalho que lhe cabe, prendendo-se ainda mais às ins-

truções que recebe para empregar de modo eficaz as ferramentas 

que o auxiliam. O desconhecimento do contexto maior do texto de 

origem, aliado ao modo como o texto a ser traduzido é apresentado 

na interface dos sistemas de memórias, não encoraja o tradutor a 

realizar uma pesquisa terminológica mais aprofundada para um 

texto que ele conhece somente parcialmente. É nesse cenário que 

se constrói a ética tradutória contemporânea, articulada à noção de 

responsabilidade do tradutor pelas escolhas que realiza na produção 

da tradução mediada e, muitas vezes, condicionada pela operação de 

sistemas de memórias de tradução.

A aplicação dessas ferramentas também produz efeitos na rela-

ção entre o tradutor e o contratante, um fato que influi diretamente 

na concepção que este tem do que envolva o trabalho de tradução. 

Considerando-se que uma das formas idealizadas de acelerar a pro-

dução tradutória é padronizar os textos traduzidos pela aplicação 

de estratégias de controle terminológico e fraseológico do texto de 

origem, textos elaborados com construções gramaticais conside-

radas simples (que dispensam recursos como anáforas e elipses, 

por exemplo) seriam mais facilmente processados por ferramentas 

como programas de tradução automática e sistemas de memórias, 

possibilitando que palavras, expressões e frases fossem traduzidas 

uma única vez e da mesma maneira em todas as ocorrências. 

Essa estratégia tem sido majoritariamente empregada na com-

posição de textos em inglês, língua de origem de grande parte dos 

materiais textuais submetidos a projetos multilíngues, que partem 

de um único texto para a tradução para as diversas línguas em que 

esse conteúdo será divulgado. Essa maneira de trabalhar com textos 

é reflexo da crença na neutralidade da língua e na visão comumente 

a ela atribuída como instrumento de comunicação e, em particular 

no caso da tradução, um meio “neutro” de transmissão de segmen-

tos textuais entre diferentes línguas. Uma das maneiras como essa 

questão aflora é pela restrição do uso da língua de origem de textos a 

serem traduzidos. Outra está no requisito de que a tradução seja de-
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senvolvida com o apoio de sistemas de memórias, a fim de controlar 

e garantir a correspondência biunívoca entre os segmentos do texto 

de origem e aqueles de suas respectivas traduções. A língua instru-

mento contemporânea não é mais aquela pela qual se transportam 

significados, mas, com o uso de sistemas de memórias, ela se torna 

um meio pelo qual se transferem segmentos textuais fixos de uma 

língua para outra.

Por esse prisma, o tradutor torna-se responsável pela adequa-

ção dos segmentos estáveis e anteriormente traduzidos em novos 

contextos, limitando ao máximo sua interferência, como também 

pela produção de novas traduções que, armazenadas na memó-

ria do sistema com seus correspondentes linguísticos, gerariam 

novas possibilidades de tradução em trabalhos posteriores. A noção 

de língua como um simples instrumento parece estar associada à 

ideia da possibilidade de correspondência biunívoca entre línguas, 

visualizada pelas unidades de tradução enfileiradas nas memórias 

dos sistemas.

Vislumbrar a possibilidade de prever e dominar o trabalho de 

tradução, contendo o uso da língua na produção do texto de origem 

e empregando os recursos das memórias para padronizar a termi-

nologia e fraseologia adotada, representa uma tentativa de controlar 

as diferenças entre as línguas, especialmente pela determinação do 

que deva ser reproduzido (em correspondências exatas ou totais) 

e do que deva ser unicamente editado (em correspondências par-

ciais). Ao tradutor, caberia traduzir somente as ocorrências em que 

o sistema não tenha encontrado correspondência em sua memória. 

As expectativas criadas para trabalhos de tradução desenvolvi-

dos com o auxílio de ferramentas como os sistemas de memórias são 

também resultantes de promessas que promovem a comercialização 

desses sistemas e que atrelam a possibilidade de recuperação de 

opções anteriores de tradução armazenadas nas memórias a ganhos 

de produtividade. As diferenças contextuais entre o texto previa-

mente traduzido e que gerou a correspondência bilíngue (unidade 

de tradução) e o novo texto em que essa correspondência será rea-
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proveitada são desconsideradas em um meio que preza a agilidade 

de produção e visa à redução de custos de tradução. Essa noção de 

reaproveitamento de traduções faz que as mesmas ferramentas pro-

jetadas para auxiliar o tradutor tenham grande influência na decisão 

de contratação de um trabalho e no modo como ele é desenvolvido. 

Como conclui Bédard (2000, p.49), 

cada profissão, perante a emergência de novas ferramentas infor-

matizadas, teme ver-se desestabilizada, redefinida, desnaturali-

zada por essas ferramentas. Por muito tempo acreditamos que a 

tradução automática teria sobre nós uma influência tal que nos 

transformaria todos em “pós-editores”, escravos instruídos de uma 

máquina não competente. Ora, começa a aparecer claramente que 

nós estávamos enganados quanto ao alvo e que são os sistemas de 

memórias de tradução que vão fazer com que a tradução profissio-

nal – pelos menos, um setor em grande expansão – não corresponda 

mais à imagem que conhecemos. 

Mediada por ferramentas como os sistemas de memórias, a tra-

dução passa a ser parte de um processo maior de produção textual, 

em que o trabalho do tradutor inicia-se, muitas vezes, durante a 

produção do texto de origem. A tradução não seria mais um tra-

balho posterior, mas paralelo à composição de origem e, por esse 

motivo, sujeita a alterações em seu desenvolvimento, na medida em 

que o texto de origem é modificado e atualizado. Essa seria uma das 

mudanças referidas por Bédard (2000). 

Outra diz respeito à forma fragmentada pela qual textos são 

apresentados à tradução. Segmentos descontínuos, advindos de 

trabalhos anteriores e armazenados em memórias de tradução são 

reaproveitados em um esforço para acelerar o trabalho, gerando a 

impressão de a tradução ser constituída por uma “salada de frases”, 

como qualifica Bédard (2000, p.45).

Uma terceira refere-se à contratação do tradutor por agências 

de tradução que, cada vez mais, estão priorizando profissionais 

que possuam e façam uso de um determinado sistema de memória. 
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Conforme declaração de Thomas Wedde,1 proprietário de uma 

agência de traduções na Alemanha, o conhecimento linguístico do 

tradutor constitui hoje não mais o primeiro, mas o segundo critério 

para sua contratação. A preferência está voltada à habilidade do 

tradutor em trabalhar com um determinado sistema de memória 

compatível com aquele usado pela agência. Essa estratégia visa 

gerar economia para o cliente final, juntamente com as orientações 

para condicionamento das escolhas e escrita tradutórias, seja para 

se adequarem aos trechos de texto que lhe são enviados já tradu-

zidos ou para gerarem maiores chances de reaproveitamento em 

futuras traduções. O relato apresentado por Wedde é exemplar do 

posicionamento de agências e de contratantes de serviços de tradu-

ção em relação ao tradutor que, ao priorizarem as ferramentas em 

detrimento das qualificações do profissional, corroboram a ideia de 

que seu trabalho restringe-se a recuperar e transferir termos, pala-

vras e frases entre duas línguas. 

As discussões desenvolvidas neste livro, reverberada na exem-

plar visão atual e prática declaração de Wedde, confirmam a reto-

mada da concepção de tradução como recuperação de significados 

em uma relação de correspondência biunívoca entre as línguas ali-

nhadas na memória de tradução. Contrariamente ao que se divul-

ga sobre esses sistemas, o tradutor não detém pleno comando das 

memórias na medida em que é influenciado em suas escolhas pelo 

projeto e pela aplicação dos recursos desses sistemas.

Adotar ou não essas ferramentas, todavia, já não se constitui 

mais em uma alternativa, mas em uma necessidade para o tradutor 

contemporâneo que lida com textos em formato eletrônico ou que 

 1 Declaração apresentada na comunicação oral intitulada “Open-source trans-

lation memory systems”, proferida na conferência internacional Interpreting 

the Future: Challenges for Translators and Interpreters Arising from Globa-

lization, realizada em 2009 na Alemanha. Conforme argumentou Wedde, o 

formato .txm pelo qual são transferidos os dados terminológicos de um sis-

tema por outro pode ocasionar perdas de dados, dependendo do sistema. Esse 

fato faz que muitas agências contratem tradutores que empreguem o mesmo 

sistema adotado na agência.
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presta serviços para a indústria de localização. Cada vez mais, a efe-

tivação do trabalho do tradutor depende do seu domínio dos recur-

sos das tecnologias, especialmente daqueles disponibilizados pelos 

sistemas de memórias, que lhe permitem trabalhar com a tradução 

e a edição de textos que lhe são enviados já parcialmente traduzidos. 

Como confirma Bowker (2002, p.30), o emprego de ferramentas 

tecnológicas assegura uma “imagem positiva” por parte do cliente, 

pois, “ser capaz de utilizar novas tecnologias representa uma ha-

bilidade profissional adicional para os tradutores e essa habilidade 

está se tornando cada vez mais apreciada no mercado de trabalho”. 

Empregar os recursos disponibilizados pelos sistemas de me-

mórias de tradução estudados nesta obra, em especial aqueles de 

segmentação, alinhamento e correspondência textuais, podem pos-

sibilitar ao tradutor trabalhar de maneira competitiva por lhe per-

mitirem recuperar opções anteriores de tradução e reaproveitá-las 

no trabalho em desenvolvimento que, automaticamente, também 

é armazenado nos bancos de dados dos sistemas para uso poste-

rior. Por outro lado, os mesmos recursos designados a acelerar e 

a uniformizar a produção tradutória, pela segmentação do texto 

sendo traduzido e pela busca por correspondências na memória 

do sistema, podem causar o efeito inverso, uma vez que podem ser 

uma interferência à construção da coerência textual pelo tradu-

tor. Quando tudo que o tradutor tem à sua frente são segmentos 

textuais e opções de traduções passadas, pode acabar tornando-se 

difícil construir uma rede de relações conceituais e semânticas no 

texto que traduz. Essa situação pode também conduzir o tradutor 

a prender-se ainda mais às opções que lhe são apresentadas pelo 

sistema de memória que utiliza, consequentemente abrindo mão de 

seu estilo de composição da tradução. 

A tendência do mercado de atuação do tradutor que faz uso de 

sistemas de memórias conduz ao desenvolvimento de sistemas cada 

vez mais sofisticados, integrados a ferramentas de autoria de texto 

e bancos de dados multilíngues, conforme entrevistos por Esselink 

(2000). Esses sistemas teriam por objetivo reduzir o número de eta-

pas entre a criação do texto de origem e a tradução, afastando ainda 
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mais o tradutor da produção final do texto traduzido e, em casos de 

projetos de tradução, do processo como um todo. Pelo modo como 

os novos sistemas de memórias estão sendo projetados para manter 

um grande volume de dados terminológicos e fraseológicos que, 

idealmente, seriam analisados e recombinados para automatica-

mente pré-traduzirem novos textos, o trabalho do tradutor tende 

a ficar restrito a revisar correspondências parciais e a adequar suas 

escolhas tradutórias aos trechos oferecidos pelo sistema. Essa si-

tuação tem efeitos na medida da responsabilidade assumida pelo 

tradutor pelo trabalho realizado. Se o tradutor é obrigado a adotar 

opções anteriores de tradução em correspondências consideradas 

exatas ou parciais, é possível sustentar a exoneração de sua respon-

sabilidade por essa produção.

Essa constatação resulta da mudança na concepção do papel do 

tradutor implícita nos projetos de memórias de tradução. Embora 

as aplicações de memórias de tradução sejam definidas como di-

ferentes daquelas da tradução automática, por serem controladas 

pelo tradutor, esse controle é ilusório por restringir-se às limitações 

dos recursos dos próprios sistemas analisados e, em especial, pela 

preceituação de que o tradutor reaproveite ao máximo os segmen-

tos oferecidos pela memória. Essa instrução, difundida como uma 

espécie de “fórmula pronta” para aumentar a produtividade, cons-

titui uma forma de controlar o trabalho do tradutor. Além disso, ela 

retoma a noção do papel do tradutor como recuperador de signifi-

cados, encarregado de reciclar e editar segmentos pré-traduzidos 

em novas traduções. 

O poder de controlar a atuação do tradutor na consecução dos 

resultados almejados promove o desenvolvimento de novos pro-

jetos de ferramentas comercializadas majoritariamente sob a égide 

de “auxiliar” o trabalho de tradução. Sistemas de memórias com 

capacidade ainda maior de pesquisa recuperação de dados termino-

lógicos, como aqueles vislumbrados por Esselink (2000), incitam 

a imaginação de estudiosos da área, especialmente com promessas 

de criação de textos com base em “tecnologias de bancos de dados” 

e com textos a serem traduzidos primeiramente “processados” por 
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memórias de tradução “de forma que somente o texto novo seja 

traduzido” (Esselink, 2000, p. 479).

Conforme observa Pym (2004a, p.164), a visão de Esselink (re-

presentativa da indústria de localização) de “um tipo de adorável 

mundo novo, governado por critérios de eficiência”, no desenvolvi-

mento e na produção tradutória com apoio de sistemas de memórias 

pode estar bem próxima. Um exemplo pode estar na ferramenta 

desenvolvida pela empresa norte-americana Google, que colocou à 

disposição de internautas do mundo todo sua versão de um sistema 

de memórias de tradução, conhecida como Google Translator To-

olkit.2 Essa ferramenta permite aos usuários realizar uma busca ter-

minológica em traduções anteriores realizadas com essa ferramenta 

e revisar trabalhos de tradução realizados de modo automático por 

esse sistema com um editor de textos por ele disponibilizado. As 

traduções podem, ainda, ser compartilhadas com outros tradutores, 

uma prática já bastante disseminada entre tradutores, apesar de 

possíveis implicações legais e éticas, referentes à confidencialidade 

dos trabalhos e à dispersão da responsabilidade pela produção da 

tradução.

Ao receber um trabalho parcialmente traduzido de modo auto-

mático e ao partir de buscas e recuperações de trechos traduzidos, 

em outras situações e por outros tradutores, e mantidos em bancos 

de dados, o tradutor é privado de realizar suas escolhas segundo a 

interpretação que teria do texto na língua de origem, pois parte do 

texto já foi “interpretado” para ele. Nesse caso, sua responsabilida-

de não é só dissipada, mas também é reduzida na medida em que 

sua intervenção no texto é limitada e guiada pelo modo como os 

sistemas de memórias são empregados. 

Nesse sentido, conclui-se que os sistemas de memórias têm 

promovido mudanças tanto na maneira como o tradutor desenvolve 

seu trabalho, como na concepção sobre o que envolve sua atuação. 

Nas situações descritas sobre a prática de tradução contemporânea, 

 2 Ferramenta gratuita disponível em: <http://www.translate.google.com/

toolkit>. Acesso em: 2 jul. 2014.
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pensar em ética para a prática tradutória com apoio dessas ferra-

mentas não se restringe à análise da relação do tradutor com o texto 

de origem que traduz. Também não implica somente a relação entre 

o tradutor e o público final, do qual o tradutor se distancia cada vez 

mais. Pensar em ética tradutória na contemporaneidade envolve 

também refletir sobre as circunstâncias de produção da tradução 

e, principalmente, o grau de envolvimento do tradutor com o texto 

traduzido e seu papel no projeto de que faz parte ou na tradução que 

lhe é comissionada. 

A maneira como a prática de tradução é contratada e conduzida 

na contemporaneidade com o auxílio de ferramentas como siste-

mas de memórias relativiza o controle do tradutor sobre sua pro-

dução, principalmente por ser praxe exigir que esse profissional 

ajuste suas escolhas aos segmentos textuais pré-traduzidos com o 

uso da memória. A responsabilidade que assume pela produção 

também se limita à medida que lhe é permitido realizar escolhas e 

intervir na tradução. Essa limitação da responsabilidade tradutória 

não é prevista em propostas como o “juramento hieronímico” de 

Chesterman (2001) ou em códigos de ética profissionais que, por 

mais que almejem dar conta das diversas situações pela que passa 

o tradutor, propondo orientações para sua conduta sem adotar um 

tom prescritivista e criticado na pós-modernidade, não preveem 

situações em que as ferramentas que o auxiliam também determi-

nam sua atuação. Diante dessa constatação, reafirmo a relatividade 

de uma determinada noção de controle do texto traduzido pelo tra-

dutor. As diferentes circunstâncias de produção de uma tradução, 

que implicam diferentes graus de envolvimento do tradutor com o 

trabalho, devem ser consideradas no estabelecimento dos limites 

dessa responsabilidade.

Em diferentes períodos da história, teorizações acerca de ética 

e tradução parecem enveredar para o estabelecimento de um con-

junto ideal de preceitos para a prática profissional. A pressuposição 

de que “a vontade livre se expressa apenas em escolhas erradas, 

que a liberdade, se não monitorada, sempre verga para a licencio-
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sidade” seria reinante no pensamento ético moderno,3 segundo 

Bauman (2003, p.11), podendo servir para justificar a incessante 

busca por “um código de ética a toda prova – universal e fundado 

de modo inabalável” (ibidem, p.15). Em tradução, controlar a es-

crita do tradutor de forma a evitar que sua indesejada intervenção 

viesse a alterar o sentido conferido pelo autor ao texto de origem 

constituiria uma das preocupações centrais de qualquer proposta 

tradicionalmente tida por ética. Traduzir sem o amparo de normas 

e prescrições poderia levar o tradutor a tomar caminhos tortuosos, 

guiados por escolhas inapropriadas.

A descrença em qualquer proposição que almeje estabelecer va-

lores absolutos para o julgamento de uma prática foi um dos pontos 

bastante discutidos pelo pensamento associado à pós-modernida-

de. Um dos questionamentos mais significativos (e espinhosos) de 

teorias de tradução reconhecidas como pós-modernas envolveu a 

superioridade da teoria em relação à prática tradutória, concebida 

como uma atividade possível de ser prevista e controlada por uma 

teoria objetiva. Como explica Arrojo (1998, p.42), a concepção 

“moderna” de tradução, encorajava o autoapagamento do tradutor, 

e ao acreditar nessa possibilidade, estimulava-os a “não assumir 

responsabilidade integral por seu trabalho supostamente invisível”. 

Ao chamar a atenção para o papel ativo do tradutor na produção de 

significados na tradução, reflexões alinhadas com o pensamento 

pós-moderno conferiram ao tradutor um novo espaço em teoriza-

ções sobre língua e cultura a partir da década de 1980, permitindo 

que esses profissionais “realizassem a difícil transição de amadores 

sensíveis ou talentosos artesãos a escritores conscientes e cientes de 

seu papel fundamental no estabelecimento das condições culturais 

e sociais de seu trabalho” (Arrojo, 1998, p.44). 

 3 Minha concepção de “moderno” baseia-se na perspectiva da crítica pós-

-moderna, referindo-se a “todas as concepções e sistemas de pensamento 

baseados na possibilidade de valores e verdades universais e essenciais que 

podem ser conhecidos e estudados de modo racional sem interferência do 

subjetivo e do ideológico” (Arrojo, 1997, p.8).
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Essa mudança de atitude entre os próprios tradutores aumentou 

o comprometimento desses profissionais com o texto traduzido 

e seu público leitor. A possibilidade de o tradutor “assinar” um 

trabalho, seja estampando seu nome na capa de um livro por ele 

traduzido, seja apresentando-o ao final de um filme por ele legen-

dado, designou-lhe um momento de atenção do público final de 

seu trabalho, de certa maneira acentuando sua responsabilidade 

profissional. O direito de ter o nome revelado ao final de um traba-

lho de tradução foi uma das conquistas responsáveis por lançar luz 

ao reconhecimento do tradutor como responsável por possibilitar 

a comunicação entre línguas. A reflexão pós-moderna chamou a 

atenção para a inevitabilidade de o tradutor fazer-se visível em seu 

trabalho. Assumir essa condição implica, ao tradutor, assumir suas 

escolhas e, a seu público, ter o direito de reivindicar qualidade de 

trabalho. 

Como analisei nesta obra, todavia, a disseminação da aplicação 

de ferramentas eletrônicas, como os sistemas de memórias, em se-

tores de trabalho, como a indústria de localização, e em traduções 

de grandes volumes de textos especializados em formato eletrônico, 

está colaborando para que o tradutor oculte-se entre as várias etapas 

que constituem a produção da tradução. A velocidade com que esses 

sistemas estão sendo adotados e a urgência que está sendo imposta 

para que os profissionais que desejam atuar nessa área dominem 

os recursos desses sistemas estão impedindo que se reflita sobre 

as consequências da instrumentalização da tradução e a própria 

concepção do papel do tradutor, que cada vez se limita a transpor 

segmentos entre línguas. No setor que emprega tecnologias de tra-

dução como os sistemas de memória, parece não haver espaço para 

se pensar sobre questões como a medida da responsabilidade do 

tradutor na produção de traduções assistidas e condicionadas por 

ferramentas. Nesta obra almejei dar os primeiros passos para essa 

discussão que, embora urgente, tem-se dissipado no tecnicismo dos 

trabalhos focados em descrever o uso e os benefícios dos sistemas 

de memórias de tradução. 
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