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RESUMO: A evolução dos recursos tecnológicos de auxílio à tradução, em 
particular os sistemas de memória e os programas de tradução automática, 
tem produzido efeitos no exercício da profissão do tradutor, acelerando sua 
produção e expandindo o elenco de tarefas a serem desempenhadas. Visando 
a fornecer aos alunos conhecimentos pressupostos para atuação no mercado 
de trabalho, os recursos tecnológicos foram incorporados aos currículos 
acadêmicos em vários cursos para formação de tradutores. Este trabalho tem 
como objetivo oferecer um mapa preliminar da proporção de instituições 
brasileiras para formação de tradutores em nível universitário em que se 
oferece uma introdução a esses recursos tecnológicos, abordando os tipos de 
ferramentas adotadas e a parcela do currículo destinada ao seu treinamento. 

 
 

Há algum tempo, a idéia de automação parecia ser incongruente com o 
trabalho do tradutor, principalmente porque evocava o uso de programas 
automáticos que, embora tenham falhado, repetidas vezes, em sua promessa 
de produzir traduções que dispensassem intervenção humana, com freqüência 
fomentaram um sentimento de que o tradutor poderia perder espaço para a 
máquina. As mudanças vividas nas últimas décadas, promovidas 
principalmente pelo processo de globalização e pelos avanços tecnológicos no 
campo de comunicação, aumentaram de maneira sensível a demanda por 
traduções elaboradas de maneira a atender às novas formas de produção e 
transmissão de informações. Contrariamente à crença de outrora, na qual a 
máquina tomaria o lugar do tradutor, verifica-se, no cenário contemporâneo, 
que o tradutor está se tornando cada vez mais adepto a sistemas de tradução 
automáticos (programas de tradução automática) ou semi-automáticos 
(memórias de tradução).  

Em se tratando da inserção da automação no trabalho do tradutor, 
Cronin (2003) observa que a idéia de substituição hoje parece ser menos 
plausível do que aquela de interação entre o tradutor e a máquina. Conforme 
defende, o tradutor sempre desenvolveu uma "relação privilegiada" com as 
diferentes ferramentas de auxílio ao seu trabalho e, por causa desse 
relacionamento e das possibilidades de trabalho criadas pelos recursos 
tecnológicos de auxílio à tradução, "existem atualmente mais tradutores 
trabalhando do que em qualquer outro período da história" (p. 116).  

A aplicação de sistemas de tradução automática e de memória de 
tradução, é também quase obrigatória em alguns segmentos de mercado, 
especialmente aqueles que requerem ganho substancial de tempo na produção 
de traduções e uma redução paralela de seus custos. Tradutores profissionais 
como Nogueira e Nogueira (2004) declaram que o domínio de tais ferramentas 
constitui uma exigência do mercado, "principalmente quando se trata de 
trabalhos de atualização de documentos ou de processamentos em equipe, 
que se tornam cada vez mais comum a cada dia que passa" (p. 34). 
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No que diz respeito à formação de estudantes de tradução em nível 
universitário e à adequação do perfil dos egressos desses cursos às exigências 
do mercado contemporâneo, teóricos e pesquisadores da área têm proposto 
algumas considerações a respeito dos componentes curriculares dos cursos de 
tradução. No artigo "Redefining Translation Competence in an Electronic Age: 
in defense of a minimalist approach", Pym (2003) afirma a necessidade de o 
tradutor em formação ser muito mais flexível nos dias de hoje, dominando, 
além do conhecimento lingüístico, várias outras habilidades correlatas à 
profissão, pois, conforme argumenta, “nos anos setenta, os tradutores 
basicamente traduziam. Em nossa era, exige-se que eles façam muito mais: 
documentação, terminologia, revisão e uma série de atividades associadas 
com a indústria de localização” (p. 487).  

Diante dessas exigências, Pym propõe uma redefinição de competência 
tradutória, defendendo que esta deve vir lado a lado com a capacidade de 
manipular vários tipos de programas de auxílio à tradução, entre eles, os 
sistemas de memórias. Pym também defende que a maior parte das 
ferramentas eletrônicas empregadas torna o trabalho de tradução mais 
dinâmico e eficiente, porém, não dispensa o tradutor da principal tarefa de 
“produzir alternativas e selecionar a partir delas” (2003, p.494). 

No Brasil, Martins, em conferência no III Ciati em 2004, intitulada "Novos 
desafios na formação de tradutores" e publicada em 2006 no periódico 
Cadernos de Tradução, examina a nova gama de habilidades exigidas do 
tradutor atuante na contemporaneidade. A autora defende que para ser bem 
sucedido, o profissional atual não pode contar somente com sua competência 
tradutória, mas deve dominar as novas tecnologias e estar preparado para 
trabalhar em conjunto em grandes projetos.  

Na medida em que os avanços tecnológicos definem e influenciam a 
formação do tradutor, assim como as competências que lhe são pressupostas 
para exercer seu trabalho no mercado contemporâneo, muitos currículos dos 
cursos de graduação Tradução estão sendo repensados e, em alguns casos, 
reformulados para incluírem o ensino desses recursos em suas disciplinas.  

Este trabalho tem por objetivo elaborar um mapa preliminar da 
proporção de instituições brasileiras para formação de tradutores em nível 
universitário, sejam elas públicas ou privadas, em que se oferece uma 
introdução a ferramentas de auxílio à tradução e outros recursos que, de 
alguma maneira, automatizem parte das tarefas de pesquisa (bancos de dados 
eletrônicos, motores de busca disponíveis na internet) e de elaboração de 
tradução (programas de tradução automática e sistemas de memórias de 
tradução).  

O objetivo é verificar em que medida e em que ritmo as exigências do 
mercado infiltram-se no, por vezes, moroso sistema universitário brasileiro. Se 
pensarmos que em 2004, Martins já apontava a necessidade de introdução a 
novas tecnologias, pretendemos examinar em que medida a tecnologia está 
sendo incorporada aos currículos de hoje, 2008. 

Em um primeiro momento, está sendo composta uma relação das 
instituições que oferecem cursos de graduação no Brasil. A pesquisa, nesta 
primeira etapa, está sendo conduzida com base no site de informações e 
serviços universitários Universia (www.universia.com.br) e em uma relação de 
cursos de Tradução e Interpretação fornecidas pelo Centro Interdepartamental 
de Tradução e Terminologia (CITRAT) da USP de São Paulo. A maior 
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dificuldade encontrada até o momento está justamente na realização de um 
levantamento abrangente dos nomes de instituições que ofereçam cursos de 
graduação com habilitação em Tradução no Brasil, uma vez que não existe, ao 
que nos parece, uma relação atualizada desses cursos disponível para 
consulta. 

Mesmo não tendo sido ainda possível reunir os nomes de todas as 
instituições, para podermos dar encaminhamento à pesquisa, elaboramos um 
questionário, que foi enviado juntamente com uma carta aos coordenadores 
dos cursos levantados, informando sobre os objetivos da pesquisa. No início do 
questionário, solicitamos informações sobre o nome e a duração curso. As seis 
perguntas escolhidas para comporem o questionário foram: 

1. Qual é a carga horária total do curso e qual é a parcela destinada à 
teoria e à prática? 

2. Onde são ministradas as aulas de prática de tradução? 
3. As aulas de prática de tradução oferecem treinamento em sistemas de 

memórias de tradução? Se afirmativo, em quais? 
4. As aulas de prática de tradução oferecem treinamento em programas de 

tradução automática? Se afirmativo, em quais? 
5. As aulas de prática de tradução oferecem treinamento em outras 

ferramentas de auxílio à tradução? Se afirmativo, em quais? 
6. As aulas teóricas abordam questões relacionadas ao uso da tecnologia?  

 
De dezesseis instituições para as quais o questionário foi, até o 

momento, enviado, dez encaminharam respostas.  Assim, os dados aqui 
apresentados foram baseados nos procedimentos dessas instituições.  

De forma geral, os cursos de graduação têm duração de quatro anos e 
somente em duas instituições têm duração de três anos. Com relação à 
primeira questão, observa-se que todas as instituições respondentes oferecem 
aulas teóricas e práticas como componente curricular obrigatório, com 
distribuição de carga horária e créditos segundo critérios próprios. A instituição 
com maior carga horária informou 3.036 horas distribuídas em quatro anos, ao 
passo que a menor carga total foi de 760 horas. Nessa instituição, as 
disciplinas práticas e teóricas de Tradução são oferecidas somente no 4º ano. 

Com relação ao local onde são ministradas as aulas de prática de 
tradução, oito das instituições informaram ministrá-las em laboratórios de 
informática com acesso à internet, com exceção de duas instituições que 
informaram que as aulas são ministradas em sala de aula "normal". Quando 
questionadas sobre o ensino de ferramentas de auxílio à tradução, como, as 
memórias, pudemos observar que somente metade das instituições 
respondentes já introduziram treinamento em memórias em seus currículos de 
maneira sistemática, seja durante as próprias disciplinas de prática ou em 
disciplinas optativas. Os sistemas em que essas instituições oferecem 
treinamento são o Trados (4 instituições) e o Wordfast (3 instituições). Somente 
uma delas oferece treinamento com o sistema Transit. Das outras quatro 
instituições que ainda não oferecem treinamento em seus currículos, duas 
informaram ter já oferecido um único minicurso sobre as ferramentas Trados e 
Wordfast. 

Com relação aos programas de tradução automática, somente uma 
instituição informou oferecer treinamento com tradutores automáticos gratuitos 
disponíveis na internet como o Google, Altavista e Babelfish.  
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No que diz respeito ao ensino de outras ferramentas de auxílio à 
tradução, todas as respondentes informaram utilizar dicionários, glossários e 
bancos de dados on-line, mas não informaram oferecer treinamento para uso 
desses recursos. Duas delas oferecem treinamento na ferramenta para 
compilação de corpora eletrônicos Wordsmith Tools. 

Por fim, de acordo com as respostas à questão sobre o tratamento de 
questões relacionadas ao uso da tecnologia em aulas de teoria, todas as 
respondentes afirmaram que essas discussões, embora, em alguns casos, não 
estejam previstas nas ementas das disciplinas de Teoria de Tradução, são 
incluídas durante as aulas. 

É necessário dizer que, nos questionários, deixamos claro que as 
instituições não seriam nomeadas para garantir o sigilo e para evitar estimular 
as instituições em que não há treinamento a se manifestarem. As respostas, 
entretanto, foram de apenas dez das dezesseis instituições consultadas e 
metade delas afirmaram não oferecer tal tipo de treinamento. O silêncio de seis 
instituições pode ser significativo, indicando que: (i) não há dinamismo na 
atualização dos currículos universitários; (ii) a prática do mercado tarda a se 
infiltrar na universidade. Não consideramos que a universidade deve se pautar 
pelo mercado, mas acreditamos que certas práticas têm que ser apresentadas 
ao tradutor em formação, como uma oportunidade de familiarização com os 
recursos empregados em sua época, e, especialmente, um momento favorável 
para refletir sobre o que essas ferramentas representam para a profissão que 
vão exercer. 
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